
KULTTUURIMATKA TARTTOON  To 22 – 24.10. 2019 (3 PV)  

MAMMA MIA –MUSIKAALI  

   

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 22.10. Lähtö Marolankadulta klo 5.15. Laivamatkalla Tallink Silja M/S MegaStarilla 

Helsingistä – Tallinnaan runsas aamiainen. Laivamatkan ajaksi matkatavarat voi jättää bussiin. 

Passi tai henkilökortti tulee olla mukana laivassa. Tallinnasta matka jatkuu bussilla Tarttoon matka 

(n.185 km). Matkalla nautimme kevyen lounaan tuulimyllyravintola Avaderessa. Tartossa opastettu 

kiertoajelu, teemalla ”Suomalainen Tartto”. Majoitumme 3-tähden keskustahotelli Dorpatissa. 

Tartossa jää pari tuntia omaa aikaa, vaikka pienen välipalan nauttimiseen, ennen Mamma Mia 

musikaalia. (tekstitys suomeksi) Musikaalin hinta 35€  

Perjantai 23.10. Perjantaina on omaa aikaa tutustua kaupunkiin, tai tulla mukaan opastetulle 

kierrokselle. Käymme ensin Ylösalaisessa talossa. mikä on juuri sitä, miltä se kuulostaakin.  Se on 

käännetty aivan nurin niskoin. Yläkerta on alakerta ja alakerta on yläkerta. Sohvat, keittiökaapit ja 

kaikki muut, jotka tavallisessa talossa olisivat lattialla, on kissaa myöten katossa. Toinen kohde on 

KGP:n selli museo. Museo sijaitsee ns. Harmaassa talossa, jossa 1940–50 luvulla sijaitsi KGPn 

virasto. Sen kellarikerros oli poliittisten vankien pidätys ja kuulustelutilat. Nykyisin kellaritilat ovat 

entisöity pidätystiloiksi tai näyttelytiliksi. Kierroksen kruunaa vierailu Tarton taidemuseossa. 

Tartun taidemuseo on Etelä-Viron suurin taidemuseo, Se on perustettu vuonna 1940 nykytaidetta 

varten. Se sisältää myös laajan valikoiman muistoesineitä. Käyntikohteen hinta on 8 €/ kohde 

sisältäen pääsymaksun ja tarvittavat kuljetukset.  

Lauantai 24.10. Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Tallinnaa. Tartossa poikkeamme Viron 

Kansallismuseoon. Se avattiin syksyllä 2016 ja on nyt Baltian suurin ja Euroopan modernein 

museo. Erityisesti sen suomalais-ugrilainen osasto on ainutlaatuinen. Täällä lounastamme. Matkalla 

Tallinnaan pysähdymme Põltsamaalla, jossa lyhyt käynti kuninkaan linnan pihalla ja Põltsamaan 

viinitehtaan myymälässä. Tallinnassa käymme vielä äskettäin valmistuneella Kommunismin uhrien 

muistomerkillä. Paluu Helsinkiin Tallink Silja M/S Megastarilla. Paluumatkalla laivalla jokainen 



voi nauttia omakustanteisesti laivan antimista. Helsingissä olemme n. klo 21.30 Lahteen saavumme 

n. kello 23.30. Matkan hinta 315.00€.  1hh +53€. Ilmoittautumiset Lealle 31.8. mennessä. Maksu 

ep. 1.10. 

Hintaan sisältyy: 

- laivamatkat kansipaikoin Helsinki-Tallinna-Helsinki 

- buffet-aamiainen laivalla ja 2 aamiaista hotelli Dorpatissa 

- 2 yö Tarton ydinkeskustassa hotellissa Dorpat*** 

- kevyt lounas Adaveren tuulimyllyravintolassa, buffet- lounas Kansallismuseossa. 

- ohjelman mukaiset kuljetukset Vihdin Liikenne Oy:n turistibussilla 

- asiantuntijaoppaan palvelut 

- pääsymaksu Kansallismuseoon 

- Matkan hintaan eivät sisälly: 

- pääsylippu musikaaliin Mamma Mia. 

- perjantaina 23.10. tapahtuvien käyntikohteiden hinnat. 

- alkoholijuomat aterioilla 

- matkavakuutus 

- buffet-illallinen laivalla 24.10. 

*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! 

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

 

 


