TARTTO - TALLINNA
KESKI-SUOMEN VIRO-SEURA
22.–25.7.2019 | ma-to

OPASTETTU
RYHMÄMATKA TARTTOON JA
TALLINNAAN!
Opastettu ryhmämatka hyvässä seurassa!
Lähdetään perinteiselle Keski-Suomen Viro-seuran ryhmämatkalle!
Tällä kertaa kohteinamme ovat Tartto sekä Tallinna.
Matka taittuu mukavasti tutun kuljettajan Hannu Liikalan kyydissä, ja
paikallisopas johdattaa meidät mm. kartanovierailuille, Viron kansallismuseoon, paljon puhuttelevalle Metsäveljien tilalle sekä A.H. Tammsaaren museoon. Loppumatkasta näemme vielä upean Kadriorgin kaupunkipuiston Tallinnassa.
Varaukset tehdään suoraan Kauko Saariselle sähköpostitse ja laskut
toimitetaan Matka Mäkelästä kesäkuun aikana.

Hinta
475 € / hlö / 2 hh

575 € / hlö / 1 hh

Aikataulu
Bussiaikataulu ma 22.7.
05:00 Jyväskylä, Harjukadun tilausajolaituri
09:30 Helsinki, Länsiterminaali
Laiva-aikataulu 22.7. // 25.7.
ma 22.7. 10:30–12:30
Helsinki–Tallinna / Megastar
to 25.7. 16:30–18:30
Tallinna–Helsinki / Star

Matkalla tulee olla mukana voimassa oleva henkilötodistus:
passi tai poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti.
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja
varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/
ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan
EU:n tietosuojalain periaatteita.

Hintaan sisältyy
•
•
•
•
•
•
•

Matka Mäkelä Oy:n tilausajokuljetus
Tallinkin meno-paluu laivaliput kansipaikoin
3 yön majoitus aamiaisella
Matkaohjelmassa mainitut ruokailut ja
kahvit
Matkaohjelmassa mainitut vierailut
Paikallisopas Tallinnasta lähtien
Järjestelykulut ja alv.

Varaa matkasi Kaukolta
Varaukset 10.6.2019 mennessä sähköpostitse Kauko
Saariselta: saarinenkauko@gmail.com.
Matka vaatii toteutuakseen 30 lähtijää.

Matka Mäkelä Oy | Mäntymäentie 26, 42700 Keuruu | www.matkamakela.fi | matka.makela@matkamakela.fi | 0207 438 310

Matkaohjelma
Maanantai 22.7. - Kohti Tartoa
Matkaan lähdetään Jyväskylästä klo 05:00 kohti Helsinkiä, ja Länsiterminaalia. Satamasta siirrymme Tallinnaan
Tallinkin Megastar-laivalla klo 10:30-12:30 ja matkalla
nautimme myöhäisen aamiaisbuffeen.
Tallinnaan saavuttuamme hyppää paikallisopas bussin
kyytiin ja johdattaa meidät ensin tutustumaan Kau:n
kartanoon, joka on Jaan Krossin pojan, Erik-Niiles Krossin
ja hänen vaimonsa omistuksessa, mutta koska he ovat
asuneet viime aikoina Tallinnassa ja Amerikassa, pääsee
kartanoa ihastelemaan ulkopuolisetkin.
Iltapäiväkahvien jälkeen jatkuu matkamme kohti Tartoa ja
Dorpat hotellia. Mennessä opas kertoo samalla hieman
Tarton kaupungista ja hotellistamme.
Tiistai 23.7. - Retkipäivä Tarton ympäristössä
Hotelliaamiaisen jälkeen lähdemme kohti Viron Kansallismuseota, jossa teemme kahden tunnin opastetun
kierroksen kahdessa eri ryhmässä. Oppaat johdattavat
ryhmän läpi hyvin laajan ja mielenkiintoisten näytösten.
Viron kansallismuseo toimii virolaisuuden tulkitsijana,
kansan perusarvojen kantajana ja jatkuvuuden haltijana.
Museossa avautuu sekä esineellinen että virtuaalinen
maailma, joka kutsuu vierailijan löytämään, tietämään ja
osallistumaan itse.
Kierroksen jälkeen nautitaan päiväkahvit suolaisen eväspalan kera museon ravintolassa, ennen kuin hyppäämme
autoon ja suuntaamme etelään, kohti Viron ja Latvian
rajaa ja Metsäveljien tilaa. Täällä ohjelmallisen vierailun
aikana on ainutlaatuinen mahdollisuus etsiä metsäveljiä
piilopaikoistaan, oleskella bunkkerissa, kuunnella tositarinoita sekä laulaa isännän kanssa metsäveljien lauluja
ja maistella metsäveljien perinteistä ruokaa. Paikan on
perustanut Meelis Möttus metsäveli-isänsä muistoksi
entisen metsäveljien tukikohdan alueelle. Bunkkerimäellä
on useita maanalaisia bunkkereita, jotka toimivat metsäveljien asumuksina. Bunkkereiden lisäksi alueella on
isohko, hirsinen päärakennus, jossa nautitaan herkullinen
päivällinen metsäveljien hengessä. Paikka vaalii metsäveljien muistoa ja siellä on monipuolisesti esillä tarpeistoa sekä tietoa metsäveljien elämästä ja toiminnasta.
Kolmetuntisen ohjelman ja ruokailun jälkeen lähdemme
takaisin Tartoa kohti, jonne saavumme n. klo 20:00.

Keskiviikko 24.7. - Piiben maantien kautta Tallinnaan
Hotelliaamiaisen jälkeen pakkaamme auton ja lähdemme
takaisin kohti Tallinnaa. Matkalla vierailemme Vargamäellä A.H. Tammsaaren museolla, joka on kirjailijan
syntymäkoti ja se inspiroi häntä kirjoittamaan romaanin
”Totuus ja oikeus”. Tämä on paikka, jossa vahvat naapurit
Andres ja Pearu painivat mudan kanssa, kaivoivat yhdessä ojaa ja olivat virolaiseen tapaan itsepäisiä. Museossa
voi tutustua kirjailijan kulttuuri- ja kirjallisuusperintöön,
etsiä ja löytää yhteneväisyyksiä romaanin ja kirjailijan
syntymäkodin väliltä sekä saada katsauksen 1800-luvun
järvamaalaisesta maatilaelämästä.
Lisäksi ennen Tallinnaan saapumista vierailemme
Jänedan kartanossa, jossa kuulemme mielenkiintoisia
tarinoita. Kartano sijaitsee Jänedan kylässä ja sen nykyisen päärakennuksen rakennutti Johan von Beckendorf
1913-1915. Historiankirjoihin kartano on kuitenkin jäänyt
hänen vaimon Maria Beckendorf-Budbergin ansiosta, joka
tunnetaan seikkailukkaasta elämästään. Hänellä oli mm.
yhteyksiä Leniniin kohdistuneeseen attentaattiin sekä eli
maailmankuulujen kirjailijoiden Maksim Gorkin ja Herbert
Wellsin rakastajattarena.
Retkipäivään sisältyy myös lounas, ennen kuin saavumme Tallinnaan n. ko 17:00 ja majoitumme Tallink City
-hotelliin kaupungin keskustaan. Ilta on ryhmän omaa
aikaa.
Torstai 25.7. - Kadriorg-puisto ja kotimatka
Hotelliaamiaisen jälkeen pakkaamme jälleen auton ja
siirrymme Kadriorgin kaupunkipuistoon, jossa tehdään
tallinnalaisen paikallisoppaan johdolla opastettu kävelykierros. Puisto on Viron näyttävin palatsi- ja kaupunkipuisto, joka kattaa noin 70 hehtaarin alueen. Sitä aloitettiin rakentamaan Pietari Suuren määräyksestä vuonna
1718, ja puistossa näkeekin tyypillisiä esimerkkejä 1700-,
1800- ja 1900 -luvun puistosuunnittelusta.
Kierroksen jälkeen kuljettaja vie halukkaat esim. Vanhankaupungin kupeeseen, jossa on aikaa tehdä viimeiset
tuliaisostokset ennen satamaan siirtymistä klo 15:00.
Kotimatka Helsinkiin taittuu Tallinkin Star laivalla klo
16:30-18:30, jonka jälkeen ajellaan Jyväskylään samaa
reittiä kuin tullessa.
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