
 

 

KESÄMATKA TARTTOON Ti – To 01.-03.08.2017 (3 pv) 

 

Ti 1.8.2017 

Lähtö klo 06.00 Mikkelistä matkakeskukselta bussilla kohti Helsinkiä (bussi tulee 5-tietä pitkin poh-joisesta, 

ei Varkaus-Juva reitiltä pääsee kytiin). Saapuminen Länsisatamaan klo 09.30. Tallink Megas-tar lähtee 

Helsingistä klo 10.30 ja saapuu Tallinnaan klo 12.30. Meriaamiainen laivalla.   

Matka jatkuu halki Viron maalaismaisemin Tarttoon. Iltapäivän aikana tehdään Tarton kiertoajelu ja –

kävely. Kaupunki on maakuntansa keskus ja Viron toiseksi väkirikkain. Tartto on täynnä vastakohtia. 

Klassistisen vanhan kaupungin lähellä on arkkitehtuuriltaan omaperäisiä puukaupunginosia. Virolais-ten 

suunnittelijoiden lisäksi Eliel Saarinen, Armas Lindgren, Wivi Lönn ja Alvar Aalto ovat jättäneet jälkensä 

Tarton arkkitehtuuriin. Majoittuminen hotelliin kaupungin keskustassa. Kierroksen jälkeen tutustutaan 

Tarton Kasvitieteellisen puutarhaan. Puutarhassa kasvaa 6500 kasvilajia maapallon kai-kilta 

ilmastovyöhykkeiltä. Puutarhan palmusali on Baltian suurin ja monilajisin. Majoittuminen hotel-liin 

kaupungin keskustassa. Päivällinen hotellin ravintolassa. 

Ke 2.8.2017 

Aamiainen hotellissa. Ryhmän toiveiden mukaan ohjelmaa Tallinnassa.  

Retkiehdotus: Päivän mittaan tehdään oppaan johdolla retki Tartosta (klo 10 – 14.00) Alatskiven kartanoon. 

Opas johdattaa vajaan tunnin ajomatkan päähän lähelle taianomaiseen Alatskiven lin-naan. Täällä tutustut 

kartanon herrasväen elämään ja historiaan sekä sata vuotta sitten kartanossa työskennelleisiin palvelijoihin. 

Lounas retken aikana Lossi -ravintolassa. Paluu Tarttoon.   

Retken hinta: 35 €/henkilö, sis. kuljetus, suomenkielinen opastus, pääsylippu linnaan sekä lounas.   

Yhteinen iltaruokailu Ruutikellariravintolassa (700m hotellista), menu: kermainen lohikeitto (nauti-taan 

leivän sisältä), porsaan sisäfileetä, ananasta, uuniperunat ja sienikastiketta, Jäätelöä ja marja-kastiketta, 

Kivennäisvesi, Kahvi/tee.  

To 3.8.2017 

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus, jonka jälkeen paluu Tallinnaan. Hieman ostosaikaa ennen 

siirtymistä satamaan klo 15.30. Laiva lähtee Tallinnasta klo 16.30 ja saapuu Helsinkiin klo 18.30. Buffet-

lounas laivalla ruokajuomineen. Paluu lähtöpaikoille laivan saavuttua Helsinkiin.    

 

HINTA 320 e/hlö ja edellyttää 40 osallistujaa 

 

Hintaan sisältyy: 

 Bussimatkat em. ohjelman mukaan – bussi mukana Virossa 

 Laivamatkat Helsinki - Tallinna – Helsinki kansipaikoin 

 Majoitus hotellissa 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu 46 €/2 yötä) 



 Ateriat: meriaamiainen (1), hotelliaamiainen (2), ph-päivällinen (1), Ruutikellaripäivällinen 

(1), laivan buffet-ruo-kailu ruokajuomineen (1) 

 Opastettu Tarton kiertoajelu (2,5h) sekä vierailu kasvitieteellisessä puutarhassa sis. liput 

 Bussin ja kuljettajan laivaus sekä kuljettajan majoitus hotellissa 

 

Hintoihin ei sisälly: matkustajavakuutus  

Hotel Dorpat ***, Soola 6, Tartu 51014, Puh. +372 733 71 80. Kesällä 2007 avattu hotelli Tartton 

keskustassa. Ho tellissa on ravintola, aulabaari, hoito- ja hyvinvointikylpylä (kylpylä- ja kauneus hoidot) sekä 

kampaamo.  

www.dopat.ee   

Matkalle mukaan passi tai virallinen EU-henkilötodistus. Laivayhtiölle tarvitaan syntymäaika (ppkkvv). 

Lisätietoa laivayhtiöistä sekä laivoista: www.tallinksilja.fi ja www.vikingline.fi 

 

Ilmoittautuminen Outille 17.3.2017 mennessä outi.kaihola@suomi24.fi tai puh. 045 699 8131 

http://www.vikingline.fi/
mailto:outi.kaihola@suomi24.fi

