Kesämatkat
VIRON KARTANOKIERROS
TARTTO–RAKVERE–VIHULA–
LAHEMAA–TALLINNA
17.–19.7.2017
Viron toiseksi suurin kaupunki Tartto on Viron kulttuuripääkaupunki ja
yliopistokaupunki. Kuuluisan yliopiston lisäksi Tarton vanhakaupunki
tarjoaa paljon nähtävää. Rakveren historiallisessa kaupungissa pääsee tutustumaan vanhaan linnaan ja sen raunioihin ja nauttimaan pienen kaupungin leppoisasta ilmapiiristä. Matkalla voi ihailla Pohjois-Viron kansallispuistoaluetta kartanoineen. Lahemaalta löytyy kivisiä ja hietikkoisia
rantoja, maalauksellisia suomaastoja, mäntymetsiä, jokia sekä jääkauden
kuljettamia siirtolohkareita.

Matkaohjelma
Maanantai 17.7.2017
Lähtö Helsinkiin klo 7.00 Turun ortodoksisen kirkon luota, Yliopistonkatu
19, Turku. M/S Megastar lähtee Helsingin Länsisatamasta klo 10.30. Laiva
saapuu Tallinnaan klo 12.30. Ajetaan
Tarttoon (noin 185 kilometriä), jossa majoittuminen hotelli Dorpatiin.
Nautitaan hotellissa myöhäinen buffetlounas, minkä jälkeen tehdään noin
kolmen tunnin mittainen opastettu
kiertoajelu (osittain kävellen). Kierroksella nähdään muun muassa vanhaakaupunkia, Toomemäen puistoalue, Raatihuoneen tori sekä yliopisto.
Takaisin hotellille ajetaan Viron uuden
kansallismuseon kautta ja katsastetaan
upea rakennelma ulkoapäin. Illalla vapaata aikaa.
Tiistai 18.7.2017
Aamiainen hotellissa. Ajetaan Rakvereen, jossa kaupunkikierros ja tutustuminen Rakveren linnaan ja viinikellariin. Jatketaan matkaa 1500-luvulta peräisin olevaan Vihulan Manor Country
Club & Spa -kartanoon, jossa majoittuminen ja päivällinen Kaval Ants -ravintolassa klo 17.00. Ilta aikaa tutustua
kartanon upeaan pihaympäristöön.

somassa Sagadin kartanoa ja saadaan
opastettu esittely Palmsen kartanossa.
Aikaa jää vielä tuliaisostoksiin Tallinnassa. M/S Tallink Star lähtee Tallinnasta klo 16.30. Buffetpäivällinen
laivalla. Saapuminen Helsingin Länsisatamaan klo 18.30. Ajetaan Turkuun,
jonne saavutaan noin klo 21.00.

Matkan hinta:
jäsenet 415 e
ei-jäsenet 435 e
Lisämaksu yhden hengen
huoneesta 60 €
Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
ohjelman mukaan
- majoitus hotellissa:
1. yö Tartossa ja
2. yö Vihulassa
kahden hengen huoneissa
- 2 aamiaista, 1 lounas,
2 päivällistä
- paikallisoppaan palvelut ja
sisäänpääsymaksut
- matkanjohtajan palvelut
Ilmoittautumiset ja
lisätiedot:
Matkari Oy puh. 02 2657 913
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.
Myös perusrokotusten voimassaolo
kannattaa tarkistaa. Valuutaksi euroja.

Keskiviikko 19.7.2017
Aamiainen Vihulan kartanossa. Aamiaisen jälkeen lähdetään ajamaan kohti
Tallinnaa ja poiketaan Lahemaalla kat45

