Luostari- ja taidematka Viroon 7.–9.9.2017
Lähde mukaan tutustumaan Viron mielenkiintoiseen historiaan ja taiteeseen kirkollisen kulttuurin
näkökulmasta. Tutustutaan kahteen Viron merkittävimpään luostariin ja käydään Kumun ja Tarton museoissa
sekä Pôltsamaan linnassa.

Matkaohjelma
Torstai 7.9.
Lähtö Helsinkiin klo 7.00 Turun kaupungintalon luota (Aurakatu 2). Ajetaan Helsingin Länsisatamaan, josta
Tallinkin Megastar lähtee klo 10.30. Laiva saapuu Tallinnaan klo 12.30. Ajetaan Tallinnan Kadriorgin puistossa
sijaitsevaan Kumun taidemuseoon, jossa 1,5 tunnin opastus ja kahvitarjoilu. Museovierailun jälkeen tehdään
kaupunkikierros ja tutustutaan Tallinnan kirkolliseen historiaan ja eri tunnustuskuntien kirkkorakennuksiin.
Ajetaan Piritan luostariin, jossa majoittuminen. Päivällinen nautitaan luostarin vierastalossa klo 18.30. Illalla
on aikaa tutustua Piritan vanhan luostarialueen raunioihin.
Perjantai 8.9.
Aamiainen luostarin vierastalossa. Klo 9.00 lähdetään ajamaan kohti Kuremäkeä. Matkalla kahvitauko.
Tutustutaan kuuluisaan Pühtitsan ortodoksiseen nunnaluostariin. Tämän jälkeen jatketaan matkaa kohti
Tarttoa Peipsijärven alueen vanhauskoisten ortodoksien asuinseutujen kautta. Matkan varrella nautitaan
lounas viehättävässä Avinurmen puuaitassa. Tarttoon saavuttaessa tehdään kaupunkikierros, jonka jälkeen
majoitutaan kaupungin keskustaan, Tartu hotelliin. Illalla on vapaata aikaa.
Lauantai 9.9.
Aamiainen hotellissa. Tutustutaan Viron uuteen kansallismuseoon, jossa saadaan 1,5 tunnin mittainen
opastus. Ajetaan Põltsamaan pikkukaupunkiin ja käydään Põltsamaan linnan museossa ja kirkossa, jossa
opastus. Lopuksi on vielä viinimaistiaiset linnan idyllisessä viinikellarissa. Ruokailu lähellä sijaitsevassa Carl
Schmidtin talossa, minkä jälkeen jatketaan matkaa kohti Tallinnaa. Tallinkin Megastar lähtee Tallinnasta klo
19.30 ja saapuu Helsingin Länsisatamaan klo 21.30. Ajetaan Turkuun, jonne saavutaan noin klo 24.00.
Matkan hinta: 395 e, yhden hengen huoneessa 430 e
Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset ohjelman mukaan
- majoitus: 1. yö luostarissa ja 2. yö Tarton hotellissa 2-hengen huoneissa
- 2 aamiaista, 1 illallinen, 2 lounasta, 2 kahvitarjoilua, viininmaistelu
- suomenkielisen paikallisoppaan palvelut ja sisäänpääsymaksut ohjelman mukaan
- matkanjohtajan palvelut
Matkanjohtaja: Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistyksen puheenjohtaja Jouni Elomaa
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Matkari Oy, 02 2657 913
Muita huomioita:

Ota matkalle mukaan voimassa oleva 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. Perusrokotusten
voimassaolo kannattaa tarkistaa. Matkavarauksen yhteydessä pyydämme ilmoittamaan myös syntymäajan
laivayhtiötä varten.

