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Matkaohjelma

TARTON MATKA 7.-10.9.2017
7.9.
klo 16.00
klo 20.30
klo 21.30
klo 21.30

Torstai
Lähtö Kankaanpäästä erikseen sovittavasta paikasta ja ajo Helsinkiin
Lippujen jako ja lähtöselvitys satamassa
Viking XPRS lähtee.
Buffetruokailu sen varanneille
Yöpymine laivassa

8.9.
klo 07.00
klo 07.30
n. klo 08.30

Perjantai
Laiva saapuu satamaan ja maihinnousu välittömästi. Bussi odottaa terminaalin edessä.
Aamiainen Kochi Aidassa ravintolassa lähellä satamaa
Opas tulee ryhmäänne vastaan Kochi Aidaan ja aamiaisen jälkeen matka jatkuu kohti
Tarttoa (ajomatka noin 260 km). Matkalla poiketaan Peipsijärven venäjän vanhauskoisten kyliä katsomaan. Lisätietoja
http://www.southestonia.ee/fin/magneetit/tartumaa/sipulitie
Lisäksi matkan varrella ehditään ihailemaan kaunista Alatskivin kartanoa:
http://www.alatskiviloss.ee/eng/
Päivän aikana omakustanteinen ruokatauko.

n. klo 15.00

Saapuminen Tarttoon ja majoittuminen Tartu hotelliin **
Pelkistetty, edullinen ja erittäin suosittu, vuonna 2013 uusittu hotelli Tarton keskustassa. Linja-autoasema on hotellin vieressä, ja vanhaan kaupunkiin kävelee parissa minuutissa. Hotellissa on kahvila, sauna sekä kauneudenhoitopalveluja. Pelkistetyissä ja kodikkaissa standard-huoneissa on parivuode tai kaksi erillistä vuodetta, ilmastointi, televisio,
tallelokero ja puhelin sekä wc suihkulla. Lisävuode ei mahdollinen.
Tutustuminen Paulusen kirkkoon, kesto noin 1 tunti. Vapaaehtoinen lahjoitus/maksu
paikan päällä.
Yhteinen kävelykierros Tartossa
Yhteinen illallinen hotellissa – menu:
Alkuun: Bachelor’s salad with bacon and spiced sprat
Pääruoka: Baked trout with wild rice, pesto cheese sauce and steamed vegetables
Jälkiruoka: Puff pastry apple pie with strawberry jam

klo 16.00
klo 17.00
klo 19.00

9.9.
alk. 08.00
klo 09.45
klo 12.30

Lauantai
Aamiainen omaan tahtiin
Lähtö hotellilta Viron Kansallismuseoon. Opastuksen hoitaa museon opas. Kesto noin
1,5 tuntia. www.erm.ee
Yhteinen lounas museon ravintolassa – menu:
Alkuun: Vegetable salad with goat cheese from Kolotsi farm
Pää: Grilled chicken fillet with creamy vegetable pot and blackcurrant-peppermint jam
Jälkiruoka: Museum cake, coffee/tea

klo 14.00

Vierailu Villa Tammekanissa, kesto noin 30-45 min., tilan pienuuden vuoksi ryhmä jaettava puoliksi tutustumisen ajaksi. Noin klo 14.45 ohjelma jatkuu, Tammekanista
ajo Yliopistolle ja sinne voisi laskea aikaa noin 45 minuuttia, klo 15-15.45. Sen jälkeen
kävellen vanhan kaupungin läpi Taidemuseolle, bussilla yritetään päästä mahdollisimman lähelle. Arvioitu saapumisaika taidemuseoon n. klo 16:00 ja siellä voi viettää haluamansa ajan. Bussi palaa erikseen sovittavana aikana takaisin hotelliin. Tämän jälkeen
ilta vapaata aikaa.

10.9.
klo 08.00
klo 10.00
klo 15.30
klo 16.30
klo 16.30
klo 19.00

Sunnuntai
Aamiainen hotellissa omaan tahtiin. Huoneiden luovutus.
Lähtö Tallinnaan
Lähtöselvitys ja laivaan nousu
Viking XPRS lähtee
Buffetruokailu sen varanneille
Saapuminen Helsinkiin, kotimatka

