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PÄIJÄNNE-RISTEILY  6.8.2016

Tänä kesänä teemme sukuretken, johon sisältyy risteily Vesijär-
vellä ja Päijänteellä, lounas Pihamaan viinitilalla ja vierailu

Urajärven kartanossa Asikkalassa.

Lähtö tapahtuu Lahden satamasta, osoite Satamakatu 7.

PÄIVÄN OHJELMA

klo

9.30 - 9.55

10.00

n. 11.30

n. 12.40

13.00

13.15

14.30

Ilmoittautuneiden vastaanotto Lahden sata-
man laivalaiturilla m/s Suomen Neito -laivan
edessä.

Laiva lähtee satamasta. Laiva on normaali reitti-
liikenteen laiva, joka ei odota ketään vaan lähtee
aikataulun mukaisesti. Ole siis ajoissa Lahden
satamassa!

Laivareitti kulkee Vesijärven poikki Vääksyn eli
Vesijärven kanavalle. Laivalla on mahdollisuus
nauttia virvokkeita tai esimerkiksi kahvia pienen
suolaisen kera. Tarjoilut laivalla eivät sisälly retken
hintaan.

Sulutus Vääksyn kanavalla
Laiva jatkaa Päijänteelle Asikkalan selälle kohden
Kalkkisten kanavaa.

Sulutus Kalkkisten kanavalla
Laiva jatkaa Ruotsalaisjärvelle. Paikalliset kutsuvat
vesistöä Kymeksi sillä Kalkkisten koskista alkaa
Kymijoen vesistö, joka jatkuu viime kesäisen retken
kohteeseen Kotkaan.

Saapuminen Kalkkisten kylän satamaan
Nousemme pois laivasta ja siirrymme linja-autoon,
joka kuljettaa meidät mäen päälle kylän keskus-
taan.

Lounas Pihamaan Viini- ja Puutarhatilalla
Tarjolla Talli-Tuvassa herkkupöydän antimia:
- Kala- ja salaattipöytä
- Perunaa sesongin mukaan
- Kuluvan kauden vihanneksia
- Lihapataa talon viinissä
- Maalaisleipää
- Kahvit ja marjapiirakka

Lounaan jälkeen on mahdollisuus tehdä ostoksia
entisessä tiilimakasiinissa olevassa tilamyymälässä.

Linja-auto lähtee kohti Urajärven kartanoa

Siltatie 12, 17240 KALKKINEN
Pihamaan Puoti 03 - 767 1140
www.viini-pihamaa.fi
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Uräjärven kartano
Tutustumme yhteen Suomen vanhimmista kartano-
museoista, joka avattiin uudelleen 2013 neljä
vuotta kestäneen restauroinnin jälkeen. Kartanon
on ollut von Heideman -suvun hallussa vuodesta
1672. Kartanossa asui viimeisinä naimattomat
sisarukset Lilly ja Hugo von Heideman. He testa-
menttasivat kartanon Suomen muinaismuistoyh-
distykselle ylläpidettäväksi kartanomuseona. Mu-
seo avasi ovensa 1928.

Tutustumme kartanoon kahdessa opastetussa
ryhmässä.

Kahvi/tee kahvila Hugo&Lillyssä
Museokierroksen jälkeen nautimme kahvista ja
teestä kera rouva Döllen kakun. Kahvila sijaitsee
Urajärven kartanon alueella.

Linja-auto lähtee paluumatkalle
Palaamme linja-autolla takaisin Lahden satamaan,
jonne saavumme n. klo 17.00.

klo

15.15

15.45

16.30

ILMOITTAUTUMINEN

Sitovat ilmoittautumiset
30.6.2016 mennessä

Ilmoittautumiset ottaa vas-
taan rahastonhoitaja

Teemu Riihelä
p. 044-543 7775 (iltaisin)

s-posti
teemu.riihela@phnet.fi

RETKELLE MAHTUU MU-
KAAN 50 ENSIKSI-

ILMOITTAUTUNUTTA

Retken hinta on 55 eur,
lapset alle 12 v. 30 eur.

Hintaan sisältyy ohjelman
mukaiset laiva- ja linja-

automatkat, sisäänpääsy ja
opastus kartanolla sekä

lounas ja iltapäiväkahvit.

Kerrothan ilmoittautumisen
yhteydessä mahdollisista
ruoka-aineallergioista.

Maksu suoritetaan yhdistyk-
sen tilille

FI93 1018 3000 8019 53
BIC NDEAFIHH

1.7.2016 mennessä.
Käytä viitenumeroa 1229.

Urajärven kartanon sali
Kuva: Juha Toivio

Urajärven kartanon vierashuone
Kuva: Juha Toivio

Urajärven kartanon keittiö. Kuva: Juha Toivio


