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Savonlinnan 

Oopperajuhlat 

Carmen – ooppera  

ja majoitus 
Casino Spa tai kesähotelli 
Vuorilinna 19.-20.7.2022 

 
 
Tervetuloa Mannisen matkassa Savonlinnaan! 
 
Matkaan lähdemme tiistaiaamuna, kts aikataulu alla. Saavumme 
Savonlinnaan iltapäivällä. Majoittuminen Savonlinnan Casino 
Spa tai kesähotelli Vuorilinnaan noin klo 15.00. Majoittumisen 
jälkeen yhteinen päivällinen Casino Spa hotellin ravintolassa. 
Mahdollisuus käydä Casino Span kylpyläosastolla. Illalla 
omatoiminen siirtyminen Olavinlinnan ooppera näyttämölle. 
Hotellilta on lyhyt kävelymatka. Carmen- esitys alkaa klo 19.00. 
Oopperaliput saatte kuljettajalta. Omatoiminen paluu hotellille esityksen jälkeen. 
 
Keskiviikkoaamuna nautimme aamiaisen Casino Spa hotellin ravintolassa. Mahdollisuus käydä Casinon 
kylpylässä aamu-uinnilla ja saunassa. Aamupäivällä on vielä hetki aikaa Savonlinnassa, mahdollisuus 
nauttia, vaikka toritunnelmasta. Klo 12.00 aikaan lähdemme Savonlinnasta kotimatkalle. Matkalla 
nautitaan maittava lounas Pöyhölän Pappilan noutopöydästä. 
 

 
 

Aikataulu tiistaina 19.7.2022 
 

Klo 07.10 Ruovesi Mannisen tallin piha 
Klo 08.35 Tampere Vuolteenkatu Ratinan 

kauppakeskuksen puoleinen pysäkki 
Klo 09.20 Orivesi, linja-autoasema 

Klo 10.20 Keuruu ABC piha 
Matkalla pidetään tauko. 

 
 

 
Peruutusehdot: Matkan maksettuaan asiakas ei ole oikeutettu maksun palautukseen peruessaan matkan ilman erityistä 
syytä. Lääkärintodistuksella, vakavan onnettomuuden tms. sattuessa asiakas on oikeutettu maksun palautukseen 
vähennettynä matkanjärjestäjälle aiheutuneilla todellisilla kustannuksilla. Matkan perumisesta on ilmoitettava viipymättä 
Bussi - Mannisen toimistolle. 
 



 
 

Carmen – Georges Bizet 
Carmen on kiihkeä ja kesytön. Se on vapaan naisen lakeja tottelematonta rakkautta, polttavaa 
intohimoa, mustasukkaisuutta ja kohtalonuskoa. Syvemmälle katsottaessa maailman suosituimmasta 
oopperasta avautuu lisää kerroksia: Ehkä Carmenin levottomuutta lietsoo perustavaa laatua oleva tarve 
kuulua johonkin – ja jollekkin.  
 
”Carmenin elämän ja rakkauden nälkä on äärimmäisen kiehtovaa. Taiteilijana ymmärrän hänen paloaan 
ja intohimoaan. Tuli mitä tuli, niin sydämellä mennään”, sanoo nimiroolissa leiskuva Tuija Knihtilä.  
 
Mukana ova myös mm. Marjukka Tepponen ja Annika Leino, Cardiffin Singer of the World- laulukilpailun 
voittaja Andrei Kymach sekä ilmiömäinen Amadi Lagha (Don José), jonka yleisö 
taputti toistamaan aariansa kesällä 2018 Turandossa.  
 
Bizet punoi sävellykseensä sevillalaisen poljennon, mutta myös oman kulttuurinsa ranskalaisen 
hienostuneisuuden ja kepeyden. Carmen on osoitus Bizet’n dramaturgisesta vaistosta. Luvassa on 
unohtumaton ilta. 
 
Esityskieli on ranska, tekstitys suomeksi ja englanniksi. Esityksen kokonaiskesto 3 h 15 min, sis.väliaika.  
 

 

Hyvä tietää: 
Saapuminen 
Olavinlinnaan kuljetaan turvatarkastuksen kautta. Pisteellä tarkastetaan laukut, reput ja muut 
kantamukset. Järjestyksenvalvojat suorittavat tarkastuksen ennen linnalle johtavaa siltaa. Esitykseen 
tullessa kannattaakin varata totuttua enemmän aikaa.  Oopperaesitykset alkavat klo 19.00. Saavu 
Olavinlinnaan ajoissa ja katsomoon viimeistään 15 minuuttia ennen esityksen alkua. Kun esitys on 
alkanut, myöhästyneet oopperavieraat pääsevät omalle paikalleen vasta ensimmäisellä väliajalla. 
 
Pukeutuminen 
Oopperajuhlilla ei ole pukukoodia. Pääasia, että viihdyt itse. Kylmällä säällä Olavinlinnassa voi olla 
viileää, varaa silloin lämmintä yllesi. Helteellä taas katsomossa voi olla kuuma, eikä linnassa ole 
ilmastointia. Voit tuoda mukanasi oman muovisen vesipullosi. Linnan käytävien ja lattioiden kiveys on 
epätasainen, mikä kannattaa huomioida, kun valitsee sopivat kengät. 
 
Kuvaaminen ja tupakointi 
Kuvaaminen, nauhoittaminen ja tupakointi on esityksen aikana kielletty ja myös matkapuhelimen virran 
on oltava poiskytkettynä. 
 
Tekstilaite 
Oopperat esitetään alkuperäisellä kielellään. Olavinlinnassa on tekstilaite, joka ei mahdollisesti näy aivan 
kaikkiin katsomon osiin. Tekstilaitteessa on laulettavan tekstin käännökset suomeksi ja englanniksi. 
Joidenkin oopperoiden lavasteet voivat haitata näkyvyyttä. 
 
Olavinlinnan ravintolapalvelut ja väliaikatarjoilut 
Olavinlinnassa on useita tiloja, joissa Ravintola Olavinlinna järjestää unohtumattomia ravintolaelämyksiä 
ennen esityksiä, väliajoilla ja esitysten jälkeen. Olavinlinnan pihoilla on useita myyntipisteitä, joista 
suurin on katsomon A-osan alapuolella oleva lämpiö. 


