JUHANNUSMATKA SAARENMAALLE JA HAAPSALUUN
21.–24.6.2018
”Niin kaunista muuall’ ei löytyä saata, kuin Saarenmaan nurmien kesäinen yö... ...juhannus
Tallinnassa, entä Saarenmaan juhannusperinteet?
Saarenmaan juhannus on ikimuistettava elämys. Viron suurimman saaren juhannusta juhlitaan näyttävästi ja isolla porukalla. Saarenmaan ”jaanipäevä” pohjautuu satoja vuosia vanhaan kyläjuhlaperinteeseen, joka elää nykyäänkin. Perinteitä huokuvan tunnelman lisäksi
Saarenmaan parasta antia ovat sen huippukaunis ja ainutlaatuinen saaristolaisluonto villiorkideoineen, unikkopeltoineen ja kiviaitoineen. Tuulimyllyt, majakat ja vanhat talot ruokokattoineen ovat myös tyypillistä Saarenmaata.
Saarenmaan suurin kaupunki on idyllinen Kuressaare, jonka keskustassa on vielä jäljellä
jopa 600 vuotta vanhoja rakennuksia. Matkalla päästään myös tutustumaan Länsi-Virossa
sijaitsevaan viehättävään pieneen Haapsalun rantakaupunkiin.
Matkaohjelma
Torstai 21.6.
Lähtö klo 7.00 Turun ortodoksisen kirkon luota, Yliopistonkatu 19. Ajetaan Helsingin Länsisatamaan, josta Megastar lähtee klo 10.30. Tallinnaan saavutaan klo 12.30. Ajetaan noin kaksi tuntia
Tallinnasta Virtsuun, josta on puolen tunnin lauttamatka Kuivastuun. Ruokaillaan matkan varrella
Muhun saarella tv-kokki Sikke Sumarin Nami-Namasten satumaisella maatilalla. Jatketaan Kuressaareen, jossa majoittuminen kolmeksi yöksi Meri-kylpylähotelliin, aivan rannan tuntumaan.
Iltapäivällä opastettu Kuressaaren kaupunkikierros. Tutustutaan vanhaankaupunkiin, kirkkoihin ja
kaupungintaloon sekä tietysti upeaan Piispanlinnaan, jossa toimii Saarenmaan museo. Kuressaaren
torilta löytyy keskikesän saaristolaisherkut sekä paikallisia käsitöitä. Illalla vapaata aikaa.
Perjantai 22.6.
Aamiaisen jälkeen lähdetään päiväretkelle, joka suuntautuu entisen ritarikunnan tukipaikan Maasin
linnan raunioille. Vieraillaan myös Anglan tuulimyllymäellä, jonka tuulimyllyt edustavat tyypillisiä
saarenmaalaisia jalkamyllyjä. Paikalla sijaitsee nykyään myös Anglan perinnekulttuurikeskus. Tämän jälkeen nähdään salaperäinen Kaalin meteoriittijärvi, johon meteoriitin arvellaan pudonneen n.
700 vuotta sitten. Päiväretken kesto noin viisi tuntia ja matkan aikana nautitaan lounas. Illalla juhannusaaton juhlintaa Kuressaaren rannalla.
Lauantai 23.6.
Aamiainen hotellissa. Kuressaaressa nautitun lounaan jälkeen lähdetään ajamaan Pangan rantatörmälle Saarenmaan pohjoisrannikolle. Panga on Länsi-Viron ja saarien korkein kallioperäpaljastuma,
josta avautuu kaunis näköala merelle. Ajellaan pohjoisrannikkoa pitkin Kihelkonnan kylään, joka
on yksi Saarenmaan vanhimmista kylistä. Sen päänähtävyys on Kihelkonnan Mikaelin kirkko, joka
on rakennettu 1200-luvun luvun lopulla. Täältä jatketaan illaksi takaisin Kuressaareen. Päiväretken
kesto on noin viisi tuntia.
Sunnuntai 24.6.
Aamiainen hotellissa. Lähdetään paluumatkalle ja Kuivastu-Virtsu-lauttamatkan jälkeen ajetaan
Haapsaluun, jossa opastettu kierros ja lounas. Kaupunki oli aikoinaan venäläisen aristokratian suosima kesänviettopaikka. Sitä luonnehtivat kapeat kadut, romanttiset puutalot ja arvokas piispanlin-

na. Jatketaan Haapsalusta Tallinnaan, josta Megastar lähtee klo 19.30 kohti Helsinkiä. Helsingin
Länsisatamaan saavutaan klo 21.30. Takaisin Turussa ollaan puolenyön aikoihin.

Matkan hinta:
jäsenet
525 €
ei-jäsenet
545 €
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 60 €Hintaan sisältyy:
- bussikuljetukset ohjelman mukaan
- laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipaikoilla
- lauttamatka Virtsu-Kuivastu-Virtsu
- majoitus Spa Hotel Meri , 3 yötä 2-hengen huoneessa
- 3 aamiaista, 4 lounasta
- retkipäivät suomenkielisen oppaan johdolla
- matkanjohtajan palvelut

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30, Turku
02 2657 913, matkari@lssy.fi
www.lssy.fi/matkari

Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan myös syntymäaika.
Matkanjohtaja:
Johanna Aalto
Matkalle mukaan voimassaoleva ulkomaanpassi tai virallinen EU-henkilökortti. Matkavakuutus,
johon sisältyy myös matkatavaravakuutus sekä peruutusturvavakuutus oman, lähiomaisen tai matkaseuralaisen vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta, on syytä tehdä heti matkavarauksen jälkeen sekä tarkistaa perusrokotusten voimassaolo.
Spa Hotel Meri***
Pargi 16, Kuressaare
www.sanatorium.ee
Hotelli sijaitsee rannalla keskustan tuntumassa. Hotellivieraiden vapaassa käytössä on uima-allas,
saunat ja kuntosali. Huoneissa on perusmukavuuksien lisäksi puhelin, TV, radio ja ilmainen WiFi.

