IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON

VALAMON LUOSTARI 26.11.2020

Kristuksen kirkastumisen muistolle pyhitetty Valamon luostari perustettiin perimätiedon mukaan viimeistään
1300-luvulla. Viime sotien seurauksena veljestö joutui lähtemään evakkoon Laatokan Valamon saarelta ja
muuttamaan Heinäveden kunnan Papinniemestä ostamalleen maatilalle, jossa toiminta on jatkunut kesästä
1940 saakka. Vanhan perinteen mukaan luostarin tulee elättää itse itsensä. Nykyisin Valamon luostarin
pääelinkeino on matkailu. Viimeisten vuosikymmenien aikana luostarista on kehittynyt Suomen merkittävin
ortodoksisen kulttuurin keskus.
Luonnonkauniilla Heinävedellä sijaitseva luostari ottaa vieraita vastaan ympäri vuoden. Nykypäivän ihmiselle
luostarin levollinen ilmapiiri ja ympäröivä luonto tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden rauhoittumiseen
kaukana kaikesta
Matkaohjelma: to 26.11.20
1. matkapäivä
Klo 07.50 Kaupungin teatterin edestä
Klo 08.00 Harjukatu tilausajolaituri
Klo 09.50 kahvi ja sämpylä Varkaudessa ravintola Kaks ruusua
Klo 10.30 Opastettu vierailu Mekaanisen musiikin museossa Varkaudessa
Klo 11.45 lähtö kohti Heinäveden Valamon luostaria
Klo 12.35 saapuminen luostariin
Klo 12.45 Tervetulohetki luostarissa.
Noutopöytäruokailu
Tutustuminen luostarin pääkirkkoon opastetusti sekä omatoimisesti luostarin näyttelyihin.
Kierroksen aikana kuullaan luostarin historiasta ja nykypäivästä oppaan johdolla.
Visiitti viinituvan tunnelmaan, viinehtimön tarinaan ja maistiaiset.
Ostoaikaa myymälässä sekä lopuksi lähtökahvit.
Klo 17.45 paluulähtö Jyväskylään. Matkalla tauko.
N. klo 21.00 saapuminen Jyväskylään.
Matkan hinta 87 euroa/hlö
Hinta edellyttää 45-50 lähijää.
Hintaan sisältyy:
-bussikuljetus Pohjolan Matkan bussilla ohjelman mukaan
-aamukahvi ja sämpylä Varkaudessa ravintola Kaks ruusua
-sisäänpääsy ja opastettu kierros Mekaanisen musiikin museossa Varkaudessa
-5 h vierailu Valamon luostarissa
•Tervetulohetki
•Tutustutaan luostarin pääkirkkoon oppaan johdolla
•Tutustuminen näyttelyihin omatoimisesti
•Noutopöytälounas
•Visiitti Viinituvan tunnelmiin, viinehtimön tarinaan ja maistiaiset
•Lähtökahvit Trapesassa

Aikataulu sitoumuksetta. Pyydämme huomioimaan, että paikkoja on rajoitetusti.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Marja Lehtinen, puh. 050-3390132 tai lehtinen.male@gmail.com.
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 30.10.2020 mennessä.
Tilinnumero FI56 1544 3000 1834 96. Saaja Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry.
Viesti: Varkaus
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoon.
Sekä miesten että naisten polvet ja olkapäät tulee olla peitossa luostarialueella.
Koska kyseessä on matkapaketti, peruutuksen sattuessa, peruutuskulut määräytyvät peruutushetkellä
olevien todellisten peruutuskulujen mukaan. Suosittelemme matkavakuutusta, jossa on riittävä
peruutusturva.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka.

