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Lake Saimaa is the 4th largest lake in 
Europe, and contains a huge number 
of islands, providing an attractive 
environment for holidaymaking and 
leisure activities. In 2015, the Wall 
Street Journal ranked Lake Saimaa 
among the top 5 lake destinations 

in the world, while the 5-week-long 
Savonlinna Opera Festival is ranked 
among the top 5 opera festivals in 
the world. Savonlinna already has 
development experience and expertise 
in senior travel. Water is a key element 
in the Savonlinna landscape, being 

located in a very attractive surrounding 
at the crossroads of the water routes 
of Lake Saimaa. Savonlinna is also 
well reputed as a destination for spas, 
wellbeing and rehabilitation activities.

Saimaa on Euroopan neljänneksi suurin 
järvi. Sen lukuisat saaret ja rannat 
tarjoavat miellyttävän ympäristön 
lomanvietolle ja vapaa-ajan aktivitee-
teille. Wall Street Journal laski Saimaan 
maailman viiden parhaan järvikohteen 
joukkoon vuonna 2015, ja Savonlinnan 

Oopperajuhlat lasketaan yhdeksi 
maailman viidestä huippuoopperafesti-
vaalista. Savonlinnassa on paljon senio-
rimatkailuun liittyvää asiantuntemusta 
ja kokemusta. Vesi on Savonlinnan 
maisemissa pääosassa, sillä se sijaitsee 
Saimaan vesireittien risteyskohdassa ja 

suuri osa kaupungista sijaitsee saarilla. 
Kaupunki tunnetaan sen kylpylöistä, 
wellbeingistä ja kuntoutuspalveluista, 
sekä tietenkin Olavinlinnasta, joka on 
maailman pohjoisin keskiaikainen linna. 

Incoming Agency | Matkatoimisto
Savonlinna Tours Oy
Päivi Ruuskanen | + 358 50 548 4004
sales@savonlinnatours.fi
www.savonlinnatours.fi

Medical care | Lääkäri ja ensiapu
Hospital in Savonlinna  
Sairaala Savonlinnassa
Tour guides in | Matkaoppaiden kielet
Finnish, Swedish, English, German, 
French, Russia, Dutch, Japanese, Spanish
suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, 
venäjä, hollanti, japani, espanja

Public transportation | Julkinen liikenne
Savonlinna Airport SVL, train station 
Savonlinna 
Lentokenttä Savonlinnassa, 
rautatieasema Savonlinnassa



Season | Kausi
May, September and October 
toukokuu, syyskuu, lokakuu

Price | Hinta
€ 475,00 

Lake Saimaa 
Finland

History & Culture Historiaa ja kulttuuria 



The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
3 dinners at hotel
Savonlinna walking tour with guide

Boat cruise with visit of a farm and 
lunch
Tour to Punkaharju with guide
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 110,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
Spahotel Casinossa
Saunan ja kylpylän vapaa käyttö
Kolme päivällistä hotellilla
Opastettu kävelykierros 
Savonlinnassa

Risteily. Vierailu ja lounas maatilalla
Opastettu kierros Punkaharjulla
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja sisäänpääsymaksut
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 110,00

Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner, 
Day 2 Breakfast Savonlinna 
walking tour with guide, 
duration 4 hours (distance 
2km) Get to know Savonlin-
na´s main sights:  Olavinlinna 
castle, Riihisaari Museum, 
Savonlinna Cathedral. The 
building of Olavinlinna, 
castle of St. Olaf, began 
in 1475. The Danish-born 
founder of the castle, knight 
Erik Axelsson Tott, decided 
that a powerful fortification 
should be built to protect the 
strategically important Savo 
region. The changes in the 
ownership of the castle left 
their mark on Olavinlinna: 
this can be seen in the varied 
architecture of the castle. 
Riihisaari is home to the 
exhibitions of Savonlinna 
Provincial Museum and 
Saimaa Nature Exhibition 
centre run by Metsähallitus 
which also provides hiking 
information. The Provincial 
Museum concentrates on 

the history of South Savo 
and particularly on preserv-
ing, studying and presenting 
the history of sailing on Lake 
Saimaa. During the summer 
the unique steamships 
moored at the museum are 
open to visitors. There is also 
a nice gift shop. Dinner. 
Day 3 Breakfast Boat cruise 
in Lake Saimaa Visit Finnish 
farm, lunch included with 
guide -get to know Finnish 
lifestyle.  
Day 4 Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 4 hours 
with guide. Get to know 
surroundings of Savonlinna, 
Forest Museum Lusto and 
Punkaharju ridge area, our 
national scenery. Lusto is 
a national museum and 
science centre focusing on 
Finnish forest culture and 
illustrating the interaction 
between man and the forest 
from the past to the current 
days. Dinner. 
Day 5 After breakfast 
departure home.

1. päivä Saapuminen Spa-
hotel Casinoon, päivällinen.
2. päivä Opastettu kävely-
kierros Savonlinnassa (kesto
n. 4 tuntia, kävelyä 2 km).
Tutustuminen Savonlinnan
päänähtävyyksiin: Olavinlin-
naan, Savonlinnan maakun-
tamuseoon Riihisaaressa ja
Savonlinnan tuomiokirkkoon.
Olavinlinnan rakennustyöt
alkoivat vuonna 1475.
Tanskalaissyntyinen Eerik
Akselinpoika Tott oli
päättänyt rakennuttaa linnan
suojellakseen strategisesti
tärkeää Savon seutua.
Olavinlinnan arkkitehtuurissa
näkee selvästi jäljet, joita
linnan omistuksen monet
vaihdokset Ruotsilta
Venäjälle ja takaisin ovat
siihen jättäneet. Riihisaaressa
sijaitsevat Savonlinnan
maakuntamuseo ja Saimaan
luontokeskus. Näyttelyjen
lisäksi tarjolla on mm. tietoa
alueen vaellusreiteistä.
Maakuntamuseo kertoo
Etelä-Savon historiasta ja
keskittyy erityisesti Saimaan

veneilyhistorian tutkimiseen, 
tallentamiseen ja esittämi-
seen. Kesäaikana vierailijat 
pääsevät myös käymään 
museorannan laiturissa 
sijaitsevilla historiallisilla 
höyrylaivoilla. Museon 
matkamuistomyymälään 
kannattaa myös tutustua. 
Päivällinen. 
3. päivä Aamiaisristeily
Saimaalla. Opastettu vierailu
ja lounas maatilalla. Tutustu-
mista savolaisiin elintapoihin.
4. päivä Opastettu kierros
Punkaharjulla (4 tuntia).
Tutustumista Savonlinnan
ympäristöön - Metsämuseo
Lustoon ja Punkaharjun
kansallismaisemiin. Lusto
on valtakunnallinen
erikoismuseo ja tiedekeskus,
joka keskittyy suomalaiseen
metsäkulttuuriin sekä
ihmisten ja metsän historial-
liseen, nykyiseen ja tulevaan
suhteeseen. Päivällinen.
5. päivä Aamiainen ja
paluumatka.



Season | Kausi
May, September, October 
toukokuu, syyskuu, lokakuu

Price | Hinta
€ 586,00 

Lake Saimaa 
Finland

The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
4 dinners at hotel
Day tour to Linnansaari national park 
Finnish farm or summer cottage visit 

with picnic lunch
Tour to Punkaharju with guide
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 110,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
Spahotel Casinossa
Saunan ja kylpylän vapaa käyttö
Neljä päivällistä hotellilla
Päiväretki Linnansaaren 
kansallispuistossa 
Vierailu ja pikniklounas 

maatilalla tai kesämökillä
Opastettu kierros Punkaharjulla
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja sisäänpääsymaksut
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 110,00

Nature & Open air Luontoa ja ulkoilmaa 



Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner.
Day 2 Breakfast Day tour 
to Linnansaari national 
park, duration 5 hours with 
guide. Transfer by bus from 
Savonlinna to Oravi. From 
Oravi by boat to Linnansaari. 
In Linnansaari, guided 
walking tour and picnic lunch 
by the fire. Linnansaari, in 
the heart of the Finnish Lake 
District, is an ideal place 
to spot rare lake seals and 
majestic ospreys. The waters 
of the park are dotted with 
lush green islands and rocky 
islets. At Linnansaari Croft 
traditional slash-and-burn 
farming practices are 
preserved. The lakeland 
scenery is a delight all year 
round. A boat service takes 
trippers to the main island 
during the summer. Dinner.
Day 3 Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 5 hours 
with guide. Get to know 
surroundings of Savonlinna, 
Forest Museum Lusto and 
Punkaharju ridge area, our 
national scenery. Nordic 
walking tour and sleeping 
bag relaxation moment. 
Lusto is a national museum 
and science centre focusing 
on Finnish forest culture and 

illustrating the interaction 
between man and the 
forest from the past to the 
future. Lusto’s exhibitions, 
events, work demonstrations 
and theme days provide 
a diverse and illustrative 
insight into the significance 
of forests in the life of Finns. 
Lusto is sure to appeal to 
visitors of all ages. Thanks 
to its outstanding scenery, 
the Punkaharju ridge has 
been an internationally 
renowned travel destination 
for more than two centuries. 
Punkaharju, with lakes 
glistening between the grand 
pine trees growing on both 
sides of the ridge, is the best 
known national scenery 
and strongest attraction 
of the area. It is easy to 
savour the scenery from 
the marked routes and trails 
that crisscross the ridge. 
The clear-watered Puruvesi 
and Pihlajavesi lakes glisten 
between the tall trees on a 
sunny summer day. Dinner.
Day 4 Breakfast Finnish 
farm or summer cottage visit 
with picnic lunch, duration 4 
hours. Dinner.
Day 5 After breakfast 
departure home.

1. päivä Saapuminen Spa-
hotel Casinoon, päivällinen.
2. päivä Opastettu
päiväretki Linnansaaren
kansallispuistoon (5 tuntia).
Linja-autokuljetus Savon-
linnasta Oraviin ja sieltä 
venekuljetus Linnansaareen.
Opastettu kävelykierros
ja pikniklounas nuotiolla
Linnansaaressa. Järvi-Suo-
men sydämessä sijaitseva
Linnansaari on ihanteellinen
paikka bongata näyttäviä
kalasääskiä ja, jos onnistaa, 
harvinaisia saimaannorppia.
Kansallispuiston järviä
täplittävät vehreät saaret ja
pienet kallioluodot. Linnan-
saaren torpalla harjoitetaan
perinteistä kaskiviljelyä.
Puiston järvimaisemat ovat
vaikuttavia vuodenajasta
riippumatta. Paluumatka
taittuu kesäisin veneitse.
Päivällinen.
3. päivä Opastettu kierros
Punkaharjulla (5 tuntia).
Tutustumista Savonlinnan
ympäristöön - Metsämuseo
Lustoon ja Punkaharjun
kansallismaisemiin. Sauva-
kävelykierros ja rentoutu-
mishetki makuupusseissa.
Lusto on valtakunnallinen
erikoismuseo ja tiedekeskus,

joka keskittyy suomalaiseen 
metsäkulttuuriin sekä 
ihmisten ja metsän 
historialliseen, nykyiseen ja 
tulevaan suhteeseen. Luston 
näyttelyt, tapahtumat, 
työnäytökset ja teemapäivät 
tarjoavat monipuolisen ja 
valaisevan näköalan siihen, 
miten tärkeässä osassa 
metsät ovat suomalaisessa 
kulttuurissa. Metsämuseo 
tarjoaa viihdykettä kaike-
nikäisille. Punkaharju on 
ollut upeiden maisemiensa 
ansiosta kansainvälisesti 
tunnettu matkakohde jo 
yli kahdensadan vuoden 
ajan. Järvien ympäröimä 
harju jylhine mäntyineen on 
maineikas kansallismaisema 
ja seudun vahvin luonto-
nähtävyys. Maisemasta 
on helppo nauttia harjulla 
risteilevällä viitoitetulla 
polkuverkostolla. Pihlajavesi 
ja kirkasvetinen Puruvesi 
kimmeltävät korkeiden 
mäntyjen välissä aurinkoisina 
kesäpäivinä. Päivällinen.
4. päivä Vierailu ja
pikniklounas maatilalla
tai kesämökillä (4 tuntia).
Päivällinen.
5. päivä Aamiainen ja
paluumatka.



Season | Kausi
Savonlinna	Opera	Festival	season	
Savonlinnan oopperajuhlien aikana 
07/07 - 04/08 2017  
06/07 - 04/08 2018

Price | Hinta
€ 1.322,00 

Lake Saimaa 
Finland

Music & Dancing Musiikkia Saimaalla 



The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
3 dinners at hotel
1 dinner at roof terrace
Music evening
2 Opera at Olavinlinna castle

Savonlinna walking tour with guide
Steamboat cruise with lunch on 
board
Tour to Punkaharju with guide
Tour to Kerimäki church
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 305,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
Spahotel Casinossa
Saunan ja kylpylän vapaa käyttö
Kolme päivällistä hotellilla
Päivällinen kattoterassilla
Iltamusiikki
Kaksi oopperaa Olavinlinnassa
Opastettu kävelykierros 

Savonlinnassa
Höyrylaivaristeily ja lounas laivalla
Opastettu kierros Punkaharjulla
Vierailu Kerimäen kirkossa
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja sisäänpääsymaksut
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 305,00

Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner.
Day 2 Breakfast. Savonlinna 
walking tour with guide, 
duration 4 hours (distance 
2km). Get to know Savonlin-
na´s main sights:  Olavinlinna 
castle, Riihisaari Museum, 
Savonlinna Cathedral. Dinner 
before or after the opera.
19:00 Opera in Olavinlinna 
castle. Over the years, the 
Savonlinna Opera Festival 
has grown from a one-week 
event into an international 
festival lasting a month. 
Each year it performs to a 
total audience of around 
60,000, a good 10 per cent 
from abroad. Savonlinna has 
become a byword among 
opera lovers the world 
over. Its artistic standard 
was already attracting 
widespread interest and 
admiration back in the 
1970s, due greatly to 
the unstinting efforts of 
its Artistic Director, the 

world-famous bass singer 
Martti Talvela, to achieve 
the same objective as Aino 
Ackté in her day: to place 
Savonlinna on an artistic 
par with the great European 
festivals while presenting 
the world with Finnish opera 
at its very best.
Day 3 Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 6 
hours with guide. Steamboat 
cruise from Savonlinna to 
Punkaharju, lunch onboard. 
Visit artist Johanna Oras 
manor and art gallery. Return 
Savonlinna by bus. Dinner 
before or after the opera.
19:00 Opera in Olavinlinna 
castle.
Day 4 Breakfast. Tour to 
Kerimäki, duration 2-3 hours 
with guide. Visit Kerimäki 
church, the biggest wooden 
church in the world. Dinner 
at the roof terrace. Evening 
music.
Day 5 After breakfast 
departure home.

1. päivä Saapuminen Spa-
hotel Casinoon, päivällinen.
2. päivä Opastettu
kävelykierros Savonlinnassa
(kesto n. 4 tuntia, kävelyä 2
km). Tutustuminen Savon-
linnan päänähtävyyksiin:
Olavinlinnaan, Savonlinnan
maakuntamuseoon
Riihisaaressa ja Savonlinnan
tuomiokirkkoon. Päivällinen
joko ennen oopperaa tai
sen jälkeen. 19.00: Ooppera
Olavinlinnassa. Savonlinnan
oopperajuhlat ovat vuosien
saatossa kasvaneet pienestä
viikonmittaisesta tapahtu-
masta kuukauden kestäväksi
kansainväliseksi juhlaksi.
Joka vuonna oopperoita
esitetään yhteensä 60 000 
hengen yleisölle, joista noin 
kymmenen prosenttia ovat
kansainvälisiä juhlavieraita.
Savonlinnan oopperajuhlat
ovat maailmankuulu tapah-
tuma ja erittäin suositut 
oopperafanien keskuudessa.
Oopperajuhlia ylistettiin
laajasti jo 1970-luvulla 

niiden laadukkaasta ohjel-
masta, joka oli paljolti niiden 
taiteellisen johtajan Martti 
Talvelan, maailmankuulun 
bassolaulajan, ansiota. Hän 
seurasi juhlien perustajan, 
Aino Acktén, tavoitetta 
nostaa Savonlinnan ooppera-
juhlat Euroopan tunnettujen 
oopperafestivaalien tasolle ja 
tuoda suomalainen ooppera 
maailmankartalle.
3. päivä Opastettu kierros
Punkaharjulla (6 tuntia): Höy-
rylaivaristeily Savonlinnasta
Punkaharjulle, lounas laivalla.
Vierailu Johanna Oraksen
taidekartanossa. Paluumatka
linja-autolla. Päivällinen
joko ennen oopperaa tai
sen jälkeen. 19.00: Ooppera
Olavinlinnassa.
4. päivä Opastettu kierros
Kerimäellä (2-3 tuntia).
Vierailu Kerimäen kirkossa,
maailman suurimmassa
puukirkossa. Päivällinen
kattoterassilla. Iltamusiikki.
5. päivä Aamiainen ja
paluumatka.



Season | Kausi
May, September and October 
toukokuu, syyskuu, lokakuu

Price | Hinta
€ 590,00 

Lake Saimaa 
Finland

Handicraft Käsitöitä 



The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
3 dinners at hotel
Savonlinna walking tour with guide

Boat cruise with visit of a farm and 
lunch
Tour to Punkaharju with guide
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 110,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
Spahotel Casinossa
Saunan ja kylpylän vapaa käyttö
Kolme päivällistä hotellilla
Opastettu kävelykierros 
Savonlinnassa

Risteily. Vierailu ja lounas maatilalla
Opastettu kierros Punkaharjulla
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja sisäänpääsymaksut
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 110,00

Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner
Day 2 Breakfast. Savonlinna 
walking tour with guide, 
duration 4 hours (walking 
distance 2km). Get to know 
Savonlinna´s main sights:  
Olavinlinna castle, Riihisaari 
Museum, Savonlinna 
Cathedral. The building of 
Olavinlinna, castle of St. 
Olaf, began in 1475. The 
Danish-born founder of the 
castle, knight Erik Axelsson 
Tott, decided that a powerful 
fortification should be built 
to protect the strategically 
important Savo region. The 
changes in the ownership of 
the castle left their mark on 
Olavinlinna: this can be seen 
in the varied architecture of 
the castle. Riihisaari is home 
to the exhibitions of Savon-
linna Provincial Museum and 
Saimaa Nature Exhibition 
centre run by Metsähallitus 
which also provides hiking 
information. The Provincial 
Museum concentrates on 
the history of South Savo 
and particularly on preserv-

ing, studying and presenting 
the history of sailing on Lake 
Saimaa. During the summer 
the unique steamships 
moored at the Museum are 
open to visitors. There is also 
a nice gift shop.. Dinner. 
Day 3. Breakfast. Craft and 
design tour, duration 4,5 
hours. On this guided tour 
you will get to know Eastern 
Finnish handicraft design. 
You will meet local artisans 
and visit their charming and 
authentic workshops and 
boutiques. Listen to bits of 
local history and distinctive 
stories about craftsmen 
and their way of life. See 
wonderful milieus, and fall in 
love with the characteristic 
atmosphere and products of 
this small town.Dinner. 
Day 4. Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 4 hours 
with guide. Visit Lusto Forest 
Museum and Arboretum. 
Making a birchbark-ring 
workshop. Dinner.
Day 5. After breakfast 
departure home.

1. päivä Saapuminen Spa-
hotel Casinoon, päivällinen.
2. päivä Opastettu kävely-
kierros Savonlinnassa (kesto
n. 4 tuntia, kävelyä 2 km).
Tutustuminen Savonlinnan
päänähtävyyksiin: Olavinlin-
naan, Savonlinnan maakun-
tamuseoon Riihisaaressa ja
Savonlinnan tuomiokirkkoon.
Olavinlinnan rakennustyöt
alkoivat vuonna 1475.
Tanskalaissyntyinen Eerik
Akselinpoika Tott oli
päättänyt rakennuttaa linnan
suojellakseen strategisesti
tärkeää Savon seutua.
Olavinlinnan arkkitehtuurissa
näkee selvästi jäljet, joita
linnan omistuksen monet
vaihdokset Ruotsilta
Venäjälle ja takaisin ovat
siihen jättäneet. Riihisaaressa
sijaitsevat Savonlinnan
maakuntamuseo ja Saimaan
luontokeskus. Näyttelyjen
lisäksi tarjolla on mm. tietoa
alueen vaellusreiteistä.
Maakuntamuseo kertoo
Etelä-Savon historiasta ja
keskittyy erityisesti Saimaan
veneilyhistorian tutkimiseen,

tallentamiseen ja esittämi-
seen. Kesäaikana vierailijat 
pääsevät myös käymään 
museorannan laiturissa 
sijaitsevilla historiallisilla 
höyrylaivoilla. Museon 
matkamuistomyymälään 
kannattaa myös tutustua. 
Päivällinen. 
3. päivä Käsityöde-
sign-kierros (4,5 tuntia).
Opastetulla kierroksella
tutustutaan itäsuomalaiseen
käsityödesigniin ja paikal-
lishistoriaan sekä tarinoihin 
käsityöläisistä ja näiden 
elämäntavasta. Paikalliset
käsityöläiset esittelevät
verstaitaan ja myymälöitään.
Kauniit miljööt kutsuvat
rakastumaan pienen
kaupungin tunnelmaan ja
tuotteisiin. Päivällinen.
4. päivä Opastettu kierros
Punkaharjulla (4 tuntia).
Vierailu Metsämuseo
Lustossa ja puulajipuistossa.
Koivuntuohisormusten
tekoa. Päivällinen.
5. päivä Aamiainen ja
paluumatka.
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