Kulturresa längs Västkusten
Grupp
Resmål
Tidpunkt
Antal

Ekenässällskapet
Amos, Göran och Maire – kultur längs västkusten
18-19.8.2021
ca 30 personer

Preliminärt program
Onsdag 18.8
Bussen startar kl. 08:00 på morgonen från Ekenäs, Rådhustorgets hållplats. Vi styr kosan mot
Kimitoön, Amos Anderssons hemtrakter. Vårt första stopp är Söderlångvik gård, som Amos
köpte år 1927. Det nyrenoverade Söderlångvik museum öppnas på nytt i juni efter en paus på
2 år. Här får vi höra om gårdens historia under en guidad visning.
Därefter fortsätter färden mot Åbo, där vi äter lunch på restaurang Göran. Vi bekantar oss
med Forum Marinum i sällskap av en guide och förstås får vi se Görans Schildts båt
Daphne. Forum Marinum har status av nationellt specialmuseum för sjöfart och är också den
finska marinens museum. På eftermiddagen åker vi vidare mot Björneborg och efter
incheckning på Hotel Amado bekantar vi oss med staden under en stadsrundtur med
lokalguide. Middag på hotellet kl. 19:00.

Torsdag 19.8
Frukost på hotellet och utcheckning. Dagen börjar vi med ett besök på Villa Mairea, en
kulturhistoriskt betydelsefull byggnad i Norrmark, ritad av arkitekten Alvar Aalto. Villan var
ursprungligen ett residens för affärskvinnan Maire Gullichsen och hennes man Harry. Här
bekantar vi oss med Villa Mairea under en guidad visning. Lunch äter vi på restaurang
Meriravintola vid Yyteris sanddyner. Färden fortsätter mot Villnäs, där vi besöker ätterna
Fleming och Mannerheims unika gård. I sällskap av en guide får vi ta del av berättelser om
Villnäs slott. Efter besöket åker vi hemåt och anländer till Ekenäs på kvällen ca kl. 19:00.

Pris

263 € / person i delat dubbelrum
(förutsätter minst 25 betalande)
283 € / person för icke medlemmar

I priset ingår:
- en natt i dubbelrum på hotell Amado, inkl. frukost
- 2 x lunch
- 1 x middag
- inträden och visningar/guidningar enligt programmet
- Friman Resors buss och chaufför med under hela resan
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Tillägg:
- enkelrum 25 €
Övrigt:
Anmälningar senast 30.7.2021. Meddela om du har museikort i samband med anmälningen.
Museikortet ska tas med på resan. Eventuella specialdieter/matallergier är bra att informera
om samtidigt med anmälningen. Reseledare Vivika Elgh.
Anmälningar till Friman Resor tel 019-248 1090, info@frimanresor.fi
eller annika.simonsson@frimanresor.fi
Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Reseförsäkring ingår ej.
Söderlångvik gård

Forum Marinum

Villa Mairea

Villnäs slott

Med vänliga resehälsningar,
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