Mikkelin Oppaat ry
opastaen enemmän!

Opastuspaketteja matkailijalle
Mikkeli on päämaja-, markkina- ja hallintokaupunki, mutta sen lisäksi myös vilkas
matkailukaupunki. Kaupungissa on paljon nähtävää ja koettavaa: ikivanhaa ja
uudempaa historiaa, luontokohteita, perinteisiä maalaismaisemia, herkkuja, taidetta,
käsityöläisyyttä ja paljon muuta. Suomen suurimman järven Saimaan maisemat
saavat vieraatkin viihtymään. Mikkelin uusiutunut kaupunkikeskusta valittiin Suomen
kauneimmaksi vuonna 2012.
Tutustu kaupunkiin osaavan oppaan kanssa! Auktorisoidut oppaamme osaavat
kertoa lukuisia tarinoita kaupungista ja kaupunkilaisista eri aikakausina.
Opastamme suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, venäjäksi ja ranskaksi.

Esimerkkejä teemaopastuksista bussilla, kävellen, katujunalla...
Räätälöimme paketit tilaajan toivomusten mukaan.

Peruskierros bussilla
”kaikki kerralla”
Mikkelin tunninkin peruskierroksella
tavoitetaan kaikki päänähtävyydet,
kuuluisat rakennukset, muistomerkit
ja
jopa
luontokohteita
mukavasti
bussissa istuen. Kierroksella kuullaan
paljon myös kaupungin nykypäivästä ja
tapahtumista vuosien varrelta. Kaikkia
tarinoita ei historiankirjoista löydy!

Guides at your service!
Our trained and experienced guides, fluent in foreign languages, are
here for you to turn your stay in Mikkeli into a memorable experience.
The guides are specialists of the present and the past in Mikkeli and its
history, culture and topical issues. They are used to dealing with groups
of different sizes and levels, from senior citizens to schoolchildren.
Some of them can, if necessary, act also as tour leaders. There are
several guiding packages to choose from in this town of market
traditions,
long
military
history
and
administration
surrounded by the beautiful lakeland of South Savo region.
For guide service bookings please contact the Mikkeli Tourist
Information office at the shopping centre Stella, 2nd floor.
The following languages are in use: Finnish, English, Swedish, German,
Russian and French.

Historiaa, luontoa ja kulttuuria
Puistojen ja puutarhojen
Mikkeli
Ihana, vihreä Mikkelipuisto mallipuutarhoineen
on vain yksi Mikkelin vihreistä keitaista.
Kirkkopuisto aivan keskustassa, Naisvuoren
upeat istutukset, Emolan pihat ja puutarhat,
Tertin kartanopuutarha ja Kenkäveron
pappilan puutarha ovat esimerkkejä kaupungin
puutarhakohteista. Mikkelin luontokohteet
kuten Urpolanjoen laakson
lehtometsät, jääkauden aikaiset
suppakuopat, jokilehdot, suuri
hiidenkirnu ja muut luontokohteet
tulevat tutuiksi. Lisää
luontoa ja lähiruokaa kokee
maaseutukierroksillamme .

Marsalkan jalanjäljillä
Marsalkka Mannerheim oli merkittävä
suomalainen, joka vaikutti vuosia
myös Mikkelissä. Mikkeli on ollut
päämajakaupunkina kaikkien
itsenäisyytemme sotien aikana.
Liikumme Marsalkka Mannerheimin
talvi- ja jatkosodan aikaisilla
saappaanjäljillä: Päämajamuseo,
Jalkaväkimuseo, Päämajan
sijoituspaikat muualla, viestikeskus
Lokki, Mikkelin Klubi, Mannerheimin
salonkivaunu ym. Kierroksen voi
kulkea bussilla tai kävellen ja se
räätälöidään ryhmän mukaan. Sotahistoria tulee
eläväksi ammattitaitoisten oppaittemme tarinoissa.
Lisää kaupungin sotilasmenneisyyteen liittyvää
historiaa voi kokea esimerkiksi kierroksillamme
”Mikkeli sotahistorian tapahtumapaikkana” tai
”Vanhan kasarmimialueen marssikierros”.

Mikkelin Oppaat ry:n jäsenet
ovat koulutettuja ja
auktorisoituja oppaita, ja matkailijat voivat luottaa
ammattitaitoomme. Ensimmäiset oppaat tulivat Mikkelin
katukuvaan jo yli 50 vuotta sitten. Nykyisin matkailijoita ja
mikkeliläisiä kierrättää kaupungin kaduilla parikymmentä
opasta, joista osa toimii myös matkanjohtajina tai eteläisen
Saimaan alueoppaina. Suomen Opasliitto ry:n auktorisoimilla matkailuoppailla on oikeus käyttää liiton virallista opasmerkkiä. Ammattilainen erottuu aina - myös opastuksessa.
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