
Itä-Ruotsin kierros ja Götan kanava 
 

 

Nyt voit unohtaa tavanomaiset Ruotsin risteilyt – tällä kesämatkalla saat nauttia 
sekä mukavista laivamatkoista että maissa olosta ajan kanssa; vietät kolme päivää 
Ruotsissa, upeisiin linnoihin ja muihin kiehtoviin historiallisiin nähtävyyksiin tutustuen. 

Kuljeskelet idyllisessä Trosan pikkukaupungissa ja perehdyt hotellina toimivan, 
suomalaisomisteisen Mauritzbergin linnan tarinaan. Gamla Linköpingin 
ulkoilmamuseossa voit ihastella vanhoja taloja, puoteja ja koteja. Pohjanmeren ja 
Itämeren yhdistävän Götan kanavan maisemia katsellaan matkalla Vättern-järven 
rannalla olevaan, jo vuosisatoja toimineeseen birgittalaisluostariin. Koko matkan 
komein linna lienee Kustaa Vaasan linnana tunnettu Gripsholm, jota höystää 400-
vuotinen historia. Vanhalla höyrylaivalla livut järven poikki Taxingen linnalle 
herkuttelemaan kahvilan maineikkaan kakkubuffetin antimilla. Ennen 
paluumatkalle lähtöä jaloittelet vielä englantilaistyylisessä Hagaparken -puistossa 
Tukholman kupeessa. Ruotsin-risteily ei ole vielä koskaan ollut näin monipuolinen ja 
mielenkiintoinen! 

  

Elämysvinkkejä matkalle: 

• Gamla Linköping -ulkoilmamuseossa pääset aikamatkalle menneille 
vuosikymmenille. 1950-luvulla perustettuun museoon siirrettiin kaupungin 
vanhoja taloja purku-uhan tieltä. Alueella on paljon pikkumuseoita, puoteja 
ja kahviloita. Museokodeissa voi ihastella 1940- ja 50-lukujen sisustustyylejä. 

• Vieraile Vadstenan birgittalaisluostarissa, joka on Pohjoismaiden tärkeimpiä 
pyhiinvaelluskohteita. Luostari on yhä toiminnassa, mutta vanha 
luostarirakennus toimii museona. Kirkossa säilytetään Pyhän Birgitan 
pyhäinjäännösarkkua. 

• Kuljeskele komeassa Gripsholmin linnassa, jonka rakennutti kuningas Kustaa 
Vaasa vuonna 1537. Linnan hyvin säilyneet huoneet on somistettu vanhoilla 
huonekaluilla ja taiteella. Galleriassa on esillä valtion laaja 
muotokuvakokoelma, johon on kuvattu maan merkkihenkilöitä Kustaa 
Vaasan ajoista nykypäivään. 

Päivä 1: Helsinki – Naantali – Kapellskär – Södertälje (B,P) 
Bussikuljetus Helsingistä (lisämaksusta) Naantaliin. Finnlinesin laiva lähtee klo 11.45. 
Kapellskäriin laiva saapuu klo 18.45. Siirtyminen linja-autolla Södertäljeen ja 
majoittuminen Quality hotel Parkiin (tai vastaavaan). 

 

Päivä 2: Södertälje – Trosa – Säter – Skenäs – Norrköping – Linköping (A,L) 
Päivä alkaa bussimatkalla Trosaan. Noin tunnin kuluttua noustaan kyydistä 
jaloittelemaan ja ihailemaan idyllistä kaupunkia. Seuraavaksi siirrytään Säterin 
satamaan ja lautan kyytiin, joka vie kohti Skenäsiä ja upeaa 1500-luvulta peräisin 



olevaa Mauritzbergin linnaa. Linnan historia ja nykypäivä tulevat tutuiksi 
opastetulla kierroksella. Linnassa nautitun lounaan jälkeen tehdään aikamatka 
vanhaan Linköpingiin oppaan johdolla. Majoituminen Clarion Collection Hotel 
Slottsparkenissa (tai vastaavassa). 

 

Päivä 3: Linköping – Berg – Borensberg – Vadstena – Linköping (A,L) 
Tänään vuorossa on laivamatka Götan kanavalla. M/s Wasa Lejon -alus odottaa 
Bergissä ja vie maisemareittiä Vadstenaan ylittäen muutaman vesisillan ja läpi 
sulkujen. Niistä vaikuttavin on Itä-Götanmaan ainoa käsikäyttöinen sulku 
Borensbergissä. Vätternin rannalla sijaitsevassa Vadstenassa tutustutaan Pohjois-
Euroopan parhaiten säilyneeseen, 1200-luvulta peräisin olevaan 
Birgittalaisluostarialueeseen kirkkoineen. Pohjolan ainoan naispyhimyksen 
perustaman luostarin lisäksi alueella on Kustaa Vaasan rakennuttamat paksut 
muurit, vallihauta ja komeat tornit. Iltapäivän päätteeksi paluu hotellille 
Linköpingiin. Halutessasi voit vielä käydä ostoksilla tai tutustua kaupunkiin 
omatoimisesti. 
 

Päivä 4: Linköping – Mariefred – Nykvarn, Taxinge – Stockhom – Norrtälje – 
Kapellskär (A,L) 
Aamulla bussi suuntaa kohti idyllistä Mariefrediä. Hurmaavat 1700-luvun talot 
reunustavat Mälaren -järven rannalla sijaitsevaa Kustaa Vaasan linnana tunnettua 
Gripsholmia, jonka 400-vuotisesta historiasta kuullaan opastetulla kierroksella. Jo 
vuodesta 1903 liikennöinyt höyrylaiva s/s Mariefred vie Taxingenin linnalle 
iltapäivän maineikkaille kakkukahveille. Bussimatka Tukholman lähellä sijaitsevaan 
Solnaan. Jaloittelemme Hagaparkenin kauniissa puistossa ennen paluuta 
Kapellskäriin. Laivaannousu ja majoittuminen hytteihin. Laiva lähtee kohti 
Naantalia klo 21.30. 
 

Maanantai 12.6. Naantali – Helsinki (A) 
Laiva saapuu Naantaliin klo 7.15, jonka jälkeen kuljetus Helsinkiin (lisämaksusta). 
 

Matkan hintaan sisältyvät ateriat:  
A – aamiainen 
B – brunssi 
L – lounas 
P – päivällinen 
 

Hinta arvioilta hyttiluokittain (2 hh majoitus)                     
AB 3 ja 4        545 € 
A 2 ja 3          695 € 
A4                  848 € 
L4                   925 € 



 

Hinta sisältää 

• Kuljetukset: 
o Bussikuljetukset 
o Muut matkaohjelmassa mainitut kuljetukset 

• Hotellit: 
o 1 yö hotellissa Quality Hotel Park Södertälje tai vastaava 
o 2 yötä hotellissa Clarion Collection Hotel Slottsparken tai vastaava 

• Ruokailut maissa: 
o Hotelliaamiaiset  3 kpl 
o Lounas 3 kpl 
o Kakkukahvit 1 kpl 

• Laivamatka: 
o Laivamatkat Naantali – Kapellskär – Naantali Star-luokan aluksella 

valitussa hyttiluokassa 
o Puolihoitoruokailut laivalla (brunssi/aamiainen, illallinen) 

• Retket ja tutustumiset: 
o Trosa 
o Mauritzbergin linna 
o Vanha Linköping 
o Götan kanavamatka m/s Wasa Lejon -aluksella 
o Vadstenan luostarin museo & kirkko 
o Gripsholmin linna 
o Höyrylaivaristeily Marienfredistä Taxingeniin 
o Taxingenin linna 
o Hagaparken 

• Muut maksut: 
o Matkustaja- ja satamamaksut 
o Muut viranomaismaksut 

• Kristinan matkanjohtajan palvelut: 
o Mukana koko matkan ajan Helsingistä/Naantalista lähtien 
o Vastaa käytännön matkajärjestelyistä 
o Tulkkaa Kristinan retket suomeksi 

Matkanjohtaja on Kristinan edustaja matkalla 

Hintaan ei sisälly 

• Henkilökohtainen matkavakuutus 
• Muut ruoat, juomat ja henkilökohtaiset kulut matkan aikana 

  

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
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