
KULTTUURIMATKA TARTTOON  To 7.-9.3.2019 (3 PV)  

 

   

 

Viron toiseksi suurin  100 000 asukkaan kaupunki Tartto on maan ehdoton kulttuurikeskus, 
ja jonka yliopistolle ei ole maassa tai koko Baltiassa uhkaajaa. Sen valttikortteihin kuuluvat 
maan suurimman yliopiston lisäksi erinomaiset kahvilat ja ravintolat, kohtuullinen 
hintataso, hyvät ostospaikat ja monipuolinen valikoima majapaikkoja.  

Torstai 7.3. 

Lähtö Marolankadulta klo 6.30. Laivamatkalla M/S Finlandialla Helsingistä – Tallinnaan 
runsas aamiainen kannella 8. Laivamatkan ajaksi matkatavarat voi jättää bussiin. Passi tai 
henkilökortti tulee olla mukana laivassa. Tallinnasta matka jatkuu bussilla Tarttoon matka 
(n.185 km)  Tartossa opastettu kiertoajelu, teemalla ”Suomalainen Tartto”. Käymme 
Paavalin kirkkossa, mikä on Eliel Saarisen keskeisempiä töitä. Se valmistui 1910-luvulla 
mutta vaurioitu pahasti toisen maailmansodan pommituksissa. Kirkko otettiin uudelleen 
käyttöön v. 2018 entistettynä, korjattuna ja laajennettuna.Majoitumme 3-tähden 
keskustahotetelli Dorpatissa. Illallinen hotellissa. 

Perjantai 8.3.  

Aamiaisen jälkeen halukkaille käynti  Viron Kansallismuseossa. Museo avattiin syksyllä 
2016 ja on nyt Baltian suurin ja Euroopan modernein museo. Erityisesti sen suomalais-
ugrilainen osasto on ainutlaatuinen. 

Sitten seuraava käynti on Ylösalaisessa Talossa, mikä on juuri sitä, miltä se kuulostaakin. 
Se on käännetty aivan nurinniskoin. Yläkerta on alakerta ja alakerta on yläkerta. Sohvat, 
keittiökaapit ja kaikki muut, jotka tavallisessa talossa olisivat lattialla, on kissaa myöten 
katossa. Lattia on katto ja katto on lattia ja tarkalleen ottaen sinä olet se, joka on 
väärinpäin??  Korkokengillä ja liukaspohjaisilla jalkineilla liikkuminen Ylösalaisessa 
Talossa on epämukavaa ja saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. 

Ennen tetteria on mahdollisuus käydä omakustanteiseti lounaalla, tai vaikkapa tutustua 
ART museoon 

Päivän päätteksi lähdemme kävellen teatteri Vanemuiseen katsomaan Romeo & Julia 
balettiesitystä. Omakustanteinen iltapala hotellin ravintolassa. 

Lauantai 9.3. 

Lähtöpäivän aamiaisen jälkeen n .klo 10.00 matkamme jatkuu Pöltsämaalle. Täällä 
käymme viinitehtaan kaupassa ja syömme kevyen lounaan Adaveren tuulimylly-



ravintolassa. Tallinnassa käymme uudella Kommunismin uhrien muistomerkillä           
Paluu MS Finlandialla Helsinkiin Länsisatamaan 

Paluumatkalla laivalla  mahdollisuus nauttia lisämaksullinen buffet-illallinen hintaan  28€ 

Helsingissä n. klo 21.00. Lahteen saavumme  n. kello 23.00 

Lisätietoja saat Annelilta 0500 717979 tai Lealta 040-867 8507  Matkan hinta 400.00€.  
1hh +53€. Ilmoittautumiset 10.2. mennessä Annelille tai Lealle  

 

Hintaan sisältyy: 

* laivamatkat kansipaikoin Helsinki-Tallinna-Helsinki 

* buffet-aamiainen laivalla 

* 2 yötä Tarton ydinkeskustassa hotellissa Dorpat*** 

* 2 x aamiainen ja 1 x illallinen 

* kevyt lounas Adaveren tuulimyllyravintolassa 

* ohjelman mukaiset kuljetukset Vihdin Liikenne Oy:n turistibussilla 

* asiantuntijaoppaan palvelut 

* pääsymaksut Ylösalaiseen taloon ja Art museoon 

* pääsymaksut Kansallismuseoon 

* balettiliput 

Matkan hintaan eivät sisälly: 

* alkoholijuomat aterioilla 

* matkavakuutus 

* buffet-illallinen laivalla 9.3 

Matkan asiantuntijaoppaana toimii kenrl Pentti Lehtimäki ja vastuullisena 
matkanjärjestäjänä Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat. 

 

Suosittelemme sellaisen matkavakuutuksen hankkimista, joka sisältää peruutusturvan 
sairastilanteiden varalta. Sovellamme Vihdin Liikenne Oy:n erityisehtoja matkan 
peruuntumistilanteissa. 

 

*Tullin määräysten mukaisesti EU:sta tuotujen alkoholijuomien verovapauden 
edellytyksenä on niiden kuljettaminen henkilökohtaisesti maihin käsimatkatavarana. 
Bussin tavaratilassa kuljettaminen laivamatkan aikana ei siis ole sallittua. 

 

HUOM: MATKALLE MUKAAN VOIMASSAOLEVA PASSI TAI VIRALLINEN POLIISIN 
MATKUSTUSTA VARTEN MYÖNTÄMÄ HENKILÖKORTTI! 

 

 

 


