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KIERTOMATKA 
PÄRNU - SIGULDA

10.–13.7.2017 

Matkaohjelma
Maanantai 10.7. - Lähtöpäivä
Matkaan lähdetään Jyväskylästä klo 05:50 tutun kul-
jettajan Hannu Liikalan kyydissä. Helsinkiin satamaan 
saavutaan klo 10:30, josta siirrymme Viking Linen XPRS 
laivalla Tallinnaan. Matkalla on nautitaan buffet lounas. 
Tallinnassa opas Ivar Sakk on meitä vastassa ja lähdem-
me kohti Pärnua. Matkalla vieraillaan Luhtren tilalla, jossa 
nautitaan iltapäiväkahvit ja majoittumaan Strand SPA & 
Conference hotelliin Pärnuun pääsemme n. klo 18:00. 
Hotellissa vapaa SPA-osaston käyttö.

Tiistai 11.7. - Pärnu ja siirtyminen Latviaan
Hotelliaamiaisen jälkeen kirjaudumme ulos hotellista,  
pakkaamme auton ja lähdemme kohti Sindiä, Toria ja 
Vändraa. Näemme mm. Sindin kirkon, Torin kartanon 
ja kirkon, Torin rautatieaseman sekä Vändran kirkon, 
hautausmaan ja pappilan. Lounaan nautimme Vändrassa 
ja klo 14:00 lähdemme ajelemaan kohti Latviaa. Matkalla 
vierailemme Limbazin ainutlaatuisessa hopeamuseossa 
ja näemme Igaten kartanon ulkoapäin. Noin klo 19:00 
majoitumme Sigulda hotelliin, Siguldaan, Latviaan. 

Keskiviikko 12.7. - Päivä Siguldassa, Latviassa 
Hotelliaamiaisen jälkeen lähdemme kiertoajelulle Sigul-
dan ympäristöön. Näemme mm. Siguldan linnoituksen 
sekä kartanon ja on mahdollisuus ylittää Gauja-joki 
köysiradalla / gondolihissillä. Käymme myös Turaidan 
kartanon alueella, ja lounaan nautimme klo 15:00 Birinin 
linnan kahvilassa sekä tutustumme kartanoon ennen kuin 
palaamme hotellille. Ilta on vapaata aikaa. 

Torstai 13.7. - Kotiinpaluu
Hotelliaamiaisen jälkeen kirjaudumme ulos hotellista ja 
pakkaamme auton kotimatkaa varten. Matkan varrella 
kohti Tallinnaa tutustutaan vielä Presidentti Pätsin muis-
tomerkkiin sekä Tahkurannan ja Häädemeesten kirkkoi-
hin. Pärnussa nautitaan kevyt lounas ennen kuin ajetaan 
Tallinnaan satamaan, jossa on vielä hetki aikaa tehdä 
ostoksia ennen laivaan nousua. Viking XPRS:llä nautitaan 
buffet ruokailu. Helsinkiin saavutaan klo 20:30 ja kotimat-
ka Jyväskylään ajetaan samaa reittiä kuin tullessa. 

Hinta
527 € / hlö / 2 hh / jäsen
537 € / hlö / 2 hh 
Hotelli: Strand SPA & Conference, Pärnu, Viro
Hotelli: Sigulda -hotelli, Sigulda, Latvia

Hintaan sisältyy
-  Matka Mäkelä Oy:n tilausajokuljetus

-  Viking Linen meno-paluu laivamatkat kansipaikoin

-  Buffet ruokailut laivoilla (meno-paluu)

-  3 yön majoitus kahden hengen huoneessa

-  Oppaan Ivar Sakk palvelut

-  Hotelliaamiaiset
-  Matkaohjelman mukaiset ateriat (1 x kahvi+leivos ja  
     3 x loun.)
-  Sisäänpääsymaksut tutustumiskohteisiin, pl. kirkot, 
  jotka pyytävät vapaaehtoisia lahjoituksia
-  Gauja-joen yhdensuuntainen ylitys köysiradalla / 
  gondolihissillä
-  Paikallisten oppaiden selostukset Latviassa
-  Bussin ja kuljettajan laivaus sekä majoitus
-  Järjestelykulut ja alv.

Lisämaksusta yhden hengen huone 115 €/hlö/3 yötä.

Varaukset ja lisätiedot
29.5.2017 mennessä Mirja Knuuttilalta puhelimitse 040 723 7363 
tai sähköpostilla knuuttila.mirja@gmail.com.  
 
Matka vaatii toteutuakseen minimilähtijämäärän. 

Vietä  
miniviikko 

hyvässä seurassa   
Virossa ja  
Latviassa!
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Aikataulu
Bussiaikataulu ma 10.7.
klo 05:50 Pitkäkatu 53, Knuuttilan talon edestä
klo 06:00 Jyväskylä, Harjukadun tilausajolaituri
klo 10:30 Saavutaan Helsinkiin, satamaan

Laiva-aikataulu ma 10.7. / to 13.7.
klo 11:30–14:00  Helsinki–Tallinna 
 Viking XPRS
klo 18:00–20:30  Tallinna–Helsinki  
 Viking XPRS

Strand SPA & Conference Hotel
Strand SPA & Conference hotelli sijaitsee vain noin 10 
minuutin kävelymatkan päässä rannalta. Hotellissa on 
187 viihtyisää huonetta, joista suurin osa merinäköalalla. 
Huonehintaan sisältyy aamiainen sekä vapaa kylpylä-
osaston käyttö. Standard huoneen varustukseen kuuluu 
mm. ilmastointi, televisio, puhelin, internet-yhteys, teen- ja 
kahvinkeittomahdollisuus, hiustenkuivain sekä aamutakit 
ja kylpyhuone.  

Hotel Sigulda
Sigulda hotelli sijaitsee noin 15 minuutin kävelymatkan 
päässä Gauja-joen rannalta ja 300 m päässä rautatie-
asemalta. Huoneet ovat kodikkaita, joiden varustukseen 
kuuluu mm. satelliitti-tv, ilmainen Wi-Fi, hiustenkuivain 
sekä kylpyhuone ammeella tai suihkulla. 1 km:n säteellä 
hotellista löytyy monia matkailukohteita, kuten Siguldan 
keskiaikainen linna, Siguldan uusi linna sekä Siguldan 
rattikelkka-, pikaluistelu- ja kelkkailurata.  

HUOM! 
Muistathan ottaa matkalle mukaan passin tai 
poliisiviranomaisen myöntämän henkilökortin 

–  vaikka niitä ei satamassa tarkisteta,  
pyydettäessä ne on pystyttävä näyttämään!Lähde  

kesäiselle 
kiertomatkalle!


