
Matkasuunnitelma.

ottajia.

Lauantaina 17/7.
Sunnuntaina 18/7.

Maanantaina 19/7.

Tiistaina 20/7,

Maanantaina 26/7. Tulo Turkuun klo 16.

Halpa seuramatka Kööpenhaminaan Vis-
byn ja Bornholmin kautta heinäk. 17—26

p:nä 1937.

Koulumatkailutoimiston seuramatkaosasto jär-
jestää heinäk. 17—26 p:nä, jos tarpeellinen määrä
osanottajia ilmoittautuu, halvan seuramatkan Vis-
byhyn, Bornholmiin ja Kööpenhaminaan. Matka
tehdään retkeilylaiva Arandalla, jota aikaisem-
minkin on tällaisiin matkoihin käytetty ja joka
myöskin on sisustettu tätä tarkoitusta var-
ten. Jotta matka muodostuisi mahdollisimman
mukavaksi, otetaan vain rajoitettu määrä osan-

Lähtö Helsingistä klo 9,00
Tulo Visbyhyn, jossa viivy-
tään 4 tuntia. Tänä aikana
on osanottajilla erittäin hyvä
tilaisuus tutustua kauniiseen,
vanhaan kaupunkiin ja sen
nähtävyyksiin.
Tulo Rönneen (Bornholmiin)
klo 12. Täällä viivytään klo
21,00 asti. Tilaisuus uintiin
samoin retkeilyihin saaren
eripuolille.
Tulo Kööpenhaminaan klo 6.

Lauantaina 24/7. Lähtö Kööpenhaminasta klo
16.



Kustannukset.

Ohjelma matkan varrella.

Lippujen hinnat ovat erittäin huokeat:

I-luokka a/ 2 hengen hyteissä Smk. 1,400:-
b/ 3 „ „ „ 1,200:-

11-luokan hyteissä B—lo8 —10 hengelle „ 950:-
111-luokan suojissa „ 650:-

Näihin hintoihin sisältyy ainoastaan matkat ja
asunto laivalla koko Kööpenhaminassa oleskelun
aikana.

Ruuasta merellä maksetaan Smk. 270:— hen-
geltä. Tähän hintaan sisältyy kaikki ateriat mat-
kalla Helsinki—Kööpenhamina ja Kööpenhamina
—Turku, mutta ei Kööpenhaminassa oleskelun
aikana.

Kööpenhaminassa oleskelun aikana järjestetään
täydellinen ohjelma. Niillä, jotka osallistuvat
tähän, on tilaisuus taitavan oppaan johdolla
katsella kaupungin kuuluisimpia nähtävyyksiä,
kuten Raatihuonetta, Thorvaldsenin museota ja
Glyptoteekin suurenmoisia kokoelmia, Vor Frue
Kirkeä, Kuninkaallista linnaa ja Rosenborgin
linnaa, suurta eläintieteellistä puutarhaa ja Köö-
penhaminan maailmankuulua Tivolia kaikkine
nähtävyyksineen. Hinta ohjelmasta kokonaisuu-
dessaan ja aterioineen Kööpenhaminassa (3 kertaa
päivässä) on Smk. 330: —.

Sitäpaitsi järjestetään turistiautolla retki n.k.
Tanskan Rivieraa pitkin Pohjois-Själlantiin, jol-
loin käydään Helsingörissä ja Kronborgin his-
toriallisessa linnassa, Fredensborgin ja Frederiks-
borgin linnoissa. Hinta tältä matkalta lounai-
neen on Smk. 90: —.



Matkakortti.

Ilmoittautuminen.

Bornholmissa oleskelun aikana järjestetään
kaksi kiertomatkaa. Ensimmäinen tehdään ju-
nalla aina Sandvigiin Helligdommenin kallioille
ja Hammershusin linnaan. Hinta osanottajaa
kohti aamupäiväkahvineen on Smk. 50: —. Toi-
nen retki tehdään Rönnessä ja sen ympäristöön,
m.m. kalasavustamoon ja kuuluisaan keramiikki-
tehtaaseen ja lyhyt autoretki uimarannalle Villa
Novan lähellä. Hinta päiväkahvineen Smk. 35: -.

Visbyssä oleskelun aikana järjestetään kävely-
retki kaupungissa, jolloin käydään katselemassa
kuuluisimpia raunioita ja muita nähtävyyksiä.
Hinta tästä sisäänpääsymaksuineen on Smk.
20:—.

Osanotto ohjelmaan on vapaaehtoinen, joten
voidaan osallistua ainoastaan matkaan ja itse
huolehtia aterioista. Kaikkien osaanottajien on
kuitenkin hyvissä ajoin ilmoitettava mihin halua-
vat osallistua.

Jokaisen osanottajan on itse hankittava mat-
kakortti, joka saadaan kotipaikan poliisilaitok-
sesta.

Ilmoittauduttaessa on täydellinen osoite, pu-
helin (jos sellainen on) sekä arvo tai ammatti
ilmoitettava, myöskin missä luokassa laivalla ha-
lutaan matkustaa, haluaako osanottaja osallistua
ohjelmaan eri paikoissa tai ei. Samalla makse-
taan Smk. 100: — ja jäännös 10 päivää ennen
matkalle lähtöä. Ilmoittautumiset huomioidaan
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siinä järjestyksessä kuin ne saapuvat, joten edul-
lisinta on ilmoittautua ajoissa.

Ilmoittautumisaika päättyy kesäkuun 15 p:nä.

Ilmoittautumisia ottavat vastaan ja tarkempia
tietoja antavat:

Helsingissä: Koulumatkailutoimisto
Ratakatu 2. - Puh. 27 268

Turussa: Maist. E. Melakoski
Aurakatu 22. - Puh. 28 46

Tampereella: Opettaja Toivo Saarentaus
Pyynikintori 4. - Puh. 48 71

Viipurissa: Matkatoimisto, Rautatieasema


