RAKVERE, VIRO
23.–26.7.2018
Vaikuttavat
linnarauniot,
nykyaikainen keskusta
ja kylpyläkulttuuri
kutsuvat
Rakvereen!

Kuva: Kauko Saarinen, kiertomatkalta 2017

Matkaohjelma
Maanantai 23.7. - Lähtöpäivä
Matkaan lähdetään Jyväskylästä klo 06:00 tutun kuljettajan Hannu Liikalan kyydissä. Helsinkiin satamaan saavutaan klo 10:30, josta siirrymme Viking Linen XPRS laivalla
Tallinnaan. Matkalla nautitaan buffet lounas. Tallinnassa
opas Hendrik Relve on meitä vastassa ja lähdemme kohti
Rakverea. Matkalla pysähdytään Kiiun taistelutornilla,
jossa nautitaan kahvit ja likööri sekä Vapaussodan muistokivellä. Vielä ennen majoittumista Aqva Spa -hotelliin
Rakveren keskustaan teemme kaupunkikiertoajelun. Ilta
vapaata aikaa.

Hinta
500 € / hlö / 2 hh
620 € / hlö / 1 hh
Hotelli: Aqva Hotel & Spa, Rakvere

Tiistai 24.7. - Narva ja Kohtla-Järve
Hotelliaamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan Narva-Joesuun alueeseen ja teemme kiertoajelun Narvassa
sekä vierailemme Narvan museossa. Lounastauko pidetään museovierailun jälkeen ennen kuin siirrymme Sillamäelle ihastelemaan Pohjois-Viron törmärantojen kauniita
maisemia ja siirrymme Kohtlan Kaivosmuseoon. Museovierailun jälkeen lähdemme paluumatkalle, pitäen vielä
kahvitauon Purtsen linnassa. Takaisin hotellilla olemme
noin klo 19:30.

Keskiviikko 25.7. - Viru-Jaagupi ja Avinurme
Hotelliaamiaisen jälkeen lähdemme kohti Avinurmen
kylää, joka tunnetaan perinteisenä puutyökeskuksena.
Avinurmesta jatkamme Peipsijärven rantaa pitkin kohti
Kuremäkeä, jossa pidämme kahvitauon ja vierailemme
nunnaluostarissa. Paluumatkalla Rakvereen nautimme
lounaan Johvissa, jonka jälkeen ajelemme takaisin hotellille. Retki päättyy noin klo 17:30.

Hintaan sisältyy
- Matka Mäkelä Oy:n tilausajokuljetus
- Viking Linen meno-paluu laivamatkat kansipaikoin
- Buffet ruokailu menolaivalla
- 3 yön majoitus valitussa huoneessa
-

Hotelliaamiaiset
Matkaohjelman mukaiset ateriat (4 x kahvi ja 3 x loun.)
Sisäänpääsymaksut tutustumiskohteisiin
Bussin ja kuljettajan laivaus sekä majoitus
Järjestelykulut ja alv.

Torstai 26.7. - Kotiinpaluu
Hotelliaamiaisen jälkeen kirjaudumme ulos hotellista ja
pakkaamme auton kotimatkaa varten. Matkan varrella
kohti Tallinnaa vierailemme vielä Sagadin kartanon
puistossa sekä Palmsen kartanossa. Jälkimmäisessä
nautimme kahvit ennen siirtymistä Tallinnaan. Matkalla on
mahdollista pysähtyä Viron leveimmälle luonnolliselle Jägalan vesiputoukselle. Saavumme n. klo 14:00 Tallinnaan,
jossa on vielä hetki aikaa tehdä ostoksia ennen satamaan
siirtymistä. Helsinkiin saavutaan klo 20:30 ja kotimatka
Jyväskylään ajetaan samaa reittiä kuin tullessa.

Varaukset ja lisätiedot
4.6.2018 mennessä Markku Tossavaiselta puhelimitse 050 465 9848
tai sähköpostilla markkutossa@gmail.com.
Matka vaatii toteutuakseen minimilähtijämäärän.
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Aikataulu

Rakvere, Viro

Bussiaikataulu ma 23.7.

Rakvere sijaitsee vain noin reilun tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta. Se on Viron viidenneksi suurin kaupunki,
ja houkuttelee matkailijoita 1200-luvulta peräisin olevilla
linnaraunioillaan, nykyaikaisella keskustalla sekä kylpyläkulttuurilla. Lahemaan kansallispuiston läheisyydessä sijaitseva Rakvere on ihanteellinen lomakohde, jos arvostat
kaupungin mukavuuksia maaseudun rauhassa. Kaupunki
on vielä suhteellisen tuntematon, mutta houkutteleva ja
nopeasti kehittyvä, joka tarjoaa myös vaihtoehtokulttuuria
omaperäisine punktapahtumineen ja -festivaaleineen.

klo 06:00 Jyväskylä, Harjukadun tilausajolaituri
klo 10:30 Saavutaan Helsinkiin, satamaan

Laiva-aikataulu ma 23.7. / to 26.7.
klo 11:30–14:00
klo 18:00–20:30

Helsinki–Tallinna
Viking XPRS
Tallinna–Helsinki
Viking XPRS

Aqva Hotel & Spa
Aqva Hotel & Spa sijaitsee Rakveren keskustassa vain
500 metrin päässä Rakveren linnasta. Hotelli tarjoaa
majoittumisen lisäksi erittäin monipuolisen valikoiman
hoitoja, kuten rentouttavia vartalo- ja kasvohoitoja sekä
hierontaa.
Huonehintaan sisältyy aamiainen sekä vesipuiston ja
saunakeskuksen käyttö. Vesipuistossa on uimareille
kuusiratainen 25 metrin allas, nautiskelijoille aaltoallas,
vastavirta-allas, rentouttavia vesihierontapisteitä, ulkoallas, porealtaita ja valoefektein varusteltu Black Hole
-putkiliukumäki. Lisäksi saunakeskuksessa valittavanasi
on seitsemän erilaista saunaa.
Standard-huoneiden varustukseen kuuluu mm. televisio,
puhelin, minibaari, WC, suihku, ilmastointi, hiustenkuivaaja, tallelokero ja aamutakit. Huoneita on sekä päärakennuksessa että uudessa talossa.

Lähde
kesäiselle
kiertomatkalle
PohjoisViroon!

Mukana
tuttu kuljettaja,
Hannu Liikala!

HUOM!
Muistathan ottaa matkalle mukaan passin tai
poliisiviranomaisen myöntämän henkilökortin
– vaikka niitä ei satamassa tarkisteta,
pyydettäessä ne on pystyttävä näyttämään!
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