Sukuseuran 20-vuotisjuhlamatka Viroon 5. – 8.8.2021
Hallitus päätti, että Saarelaisten sukuseuran 20. toimintavuotta juhlistetaan
sukuseuran yhteisellä HansaTravelilta tilatulla juhlamatkalla Viroon.
Matkustajamäärä ja sen mukaan laskettu matkan hinta perustuu 25 matkalle
lähtijään. Koska olemme liikkeellä parhaaseen turistiaikaan, matkavaraukset on
vahvistettava alkuvuodesta 2021. Matkan hinta 2 h huoneessa on 467 euroa/
henkilö, lisähinta 1 h huoneesta on 87 euroa. 6.8. omatoimiseen iltaan
matkatoimisto tarjoaa erilliseen 10 euron lisähintaan vierailun kuuluisaan
A.Le Coqín olutmuseoon ja panimoon. Tämä vaatii etukäteen sitovaa
ilmoittautumista ja maksamista järjestäjälle.
Matkatoimisto edellyttää tällä kertaa matkustajista nimilistan
syntymäaikoineen ja myös kansalaisuuden, mikäli on ulkomaalainen.

Pyydän kaikkia lähtijöitä toimittamaan sitovat ilmoittautumiset 20.3.2021
mennessä Kalevi Saarelaiselle, p. 0400 467 003 tai email
kalevi.saarelainen@herdesign.fi. Aikaisemmin maksetut ennakkomaksut ovat
voimassa. Uusien lähtijöiden tulee samalla suorittaa varausmaksun 100 euroa /
henkilö Saarelaisten sukuseuran pankkitilille FI46 5600 0520 2536 52.
Ilmoita Kaleville lähtijöiden nimet syntymäaikoineen ja tarvittavine
ruokarajoitteineen, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä majoittuuko 1- vai 2hengen huoneessa. Samalla ilmoitetaan osallistumisesta A.Le Coqiin.
Matkan loppuerä tulee suorittaa toukokuun aikana sukuseuran edellä
mainitulle tilille.
Helsingissä 5. marraskuuta 2020.
TERVETULOA MUKAAN!
Kalevi Saarelainen
Liitteenä HansaTravelin matkaohjelma
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MATKAN VAHVISTUS
SAARELAISTEN SUKUSEURAN JUHLAMATKA
05.– 08.08.2021
Torstai 05.08
10.30-10.50 Laivan maihinnousukorttien jako Helsingin Katajanokan terminaalissa
11.15
Laivalla buffet-ruokailu
11.30
Viking Linen XPRS lähtee Tallinnaan
14.00
Saapuminen Tallinnan A-terminaaliin, bussi ja opas odottavat
terminaalin edessä parkkipaikalla. Välittömästi jatkamme Tarttoon
Matkalla pieni tauko; omakustanteinen kahvimahdollisuus
17.30
18.30

Saapuminen London-hotelliin https://london.tartuhotels.ee/
Päivällinen hotellin ravintolassa

Perjantai 06.08
07.00-10.30
10.00
10.30-12.00
https://www.erm.ee/fi

Aamiainen hotellin ravintolassa
Lähtö hotellilta
Opastettu tutustuminen Viron kansallismuseoon

Museorakennus on ranskalaisen arkkitehtitoimiston nuorten suunnittelijoiden käsialaa. Mahtava
rakennus on yli 350 metriä pitkä ja sen pinta-ala on melkein 40 000 m². Museossa on kaksi
pysyvää näyttelyä ja yksi tila vaihtuville näyttelyille. Museon suurin näyttely Kohtaamiset kertoo
Viron historiasta, virolaisesta elämäntyylistä ja maan kulttuurista. Pienempi pysyvistä näyttelyistä
Uralin kaiku kertoo suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurihistoriasta.
12.15
Lounas museon ravintolassa
13.40
Lähtö museosta
14.00-15.00 Vierailemme Tarton Paavalin kirkossa http://tartupauluse.ee/
Sen Viron ainoan jugendtyylisen kirkkorakennuksen suunnitteli suomalais - amerikkalainen
arkkitehti Eliel Saarinen. Hän on yhdistänyt kansallisromanttiset sisätilat monumentaaliseen
ulkoasuun. Suomalaisten arkkitehtien Merja Niemisen ja Kari Järvisen restaurointisuunnitelman
ja Markku Norsin sisustussuunnitelman pohjalta on täksi päiväksi uudistettu kirkon sivurakennus,
1100-istumapaikkainen kirkkosali, sekä rakennettu valmiiksi krypta ja kolumbaario.
Lyhyt kaupunkikierros
16.00-18.00 Tutustuminen A. Le Coq´in olutmuseoon ja panimoon,
englanninkielinen opastus (pääsylippu kierrokselle 10 eur)
Lauantai 07.08
07.00-10.30
Aamiainen hotellin ravintolassa
10.00
Luovutamme hotellihuoneet ja lähdemme Tartosta
11.00-13.00 Tutustumme Moosten kartanoon http://www.moostemois.ee/about-us
Mooste-järven rannalla sijaitsee Nolckenien suvun hallinnon aikaan rakennettu Moosten kartano.
Kauniin päärakennuksen vieressä on Moosten kartanon ylpeys, yksi Viron kunnianhimoisimmista
historiallistyylisistä sivurakennuskokonaisuuksista. Suurin osa rakennuksista on rakennettu
luonnonkivistä ja koristettu tiilillä. Kartanon päärakennuksessa toimii koulu, remontoituun
entiseen kartanon puutyöpajaan on rakennettu Moosten kartanon vierastalo, hallitsijan talossa
taide- ja sosiaalikeskus sekä entisessä navetassa 500-paikkainen konserttisali.
14.00-17.30 Seton kuningaskunnan päivän juhlissa
18.30
Sisäänkirjautuminen Georg-hotelliin Võru-kaupungissa
19.30
Päivällinen (illanvietto) hotellin Postmark-ravintolassa
Sunnuntai 08.08
07.00-10.30
Aamiainen hotellin ravintolassa
08.45
Lähtö hotellilta
09.30-10.30 Matkan varrella tutustumme maalaukselliseen seutuun- Otepäähän
Otepäästä siirrymme Põhjakan kartanoon https://www.pohjaka.ee/foto,
12.15
nautimme päiväkahvit
14.30
Tallinnan A-Terminaalissa
15.15
Laivalla buffet-ruokailu
15.30-18.00 Viking Linen M/S XPRS-illa matka Helsinkiin
Neljän päivän matkan hinta majoituksella jaetussa kahden hengen huoneessa on:
481+10 eur per henkilö, edellyttäen ryhmässä min. 20 matkustajaa*.
467+10 eur per henkilö, edellyttäen ryhmässä min. 25 matkustajaa*.
Lisähinta majoituksessa 1-hengen huoneessa on 87 eur kolme yötä
Matkanjohtajan etu matkan hinnasta on 200 eur, edellyttäen min. 25 matkustajaa
ryhmässä ja majoitusta kahden hengen jaetussa huoneessa.

*Tarkoitettu on 20/25 täyden hinnan maksavaa matkustajaa. Mikäli matkalle osallistuu lapsia,
kysykää heidän matkan hintaa erikseen. Hinta riippuu iästä ja samoin tästä, montako matkustajaa
majoittuu samaan huoneeseen.
Hintaan sisältyy:
-matkustajalippu Viking Linen XPRS-illä Helsinki-Tallinna-Helsinki
-1xB4 hytti laivamatkan aikana Hel-Tal-Hel
-laivalla buffet-ruokailu mennen-tullen
-majoitus kahden hengen jaetussa huoneessa aamiaisineen
-ruokailut:
2 x päivällinen; 1 x lounas ja 1 x kahvitarjoilu
-ohjelman mukaiset bussikuljetukset neljänä päivänä
-suomenkielinen opas neljänä päivänä
-sisäänpääsyliput tutustumiskohteisiin
-kohdeopastukset
Jos on halukkaita menemään Tartossa Vspaa hotellin veekeskukseen, sitten tietoa hinnoista löytyy
verkkosivuilta https://vspa.ee/fi/v-spa-hinnasto/.
Tarvitsemme matkustajien nimilistan syntymäaikoineen viimeistään 16.06.2021. Se voi olla
huonejakolista, johon on lisätty jokaisen syntymäaika (pvm.,kk.,v.). Mikäli ryhmässä on joku, kuka
ei ole Suomen kansalainen, pitää olla tiedot kansalaisuudestakin.
Nimilistan yhteydessä pyydän ilmoitukset mahdollisista ruokarajoitteista.
Maksun eräpäivä on 23.06.2021. Että voisimme lähettää laskun, ilmoittakaa laskutusosoite.
Viimeistään 16.06.2021 on varauksen veloitukseton peruutus; osaperuutuksia voi
myöhemminkin tehdä. Osaperuutuksien tapauksessa perimme ne maksut, jotka laivayhtiö,
majoitusliike tai muu palveluntuottaja perii HansaTravelilta myöhäisen peruutusajankohdan
vuoksi.
Passi tai EU-henkilöllisyystodistus on oltava matkalla mukana.
Suosittelemme kattavaa matkavakuutusta.
Vastuullinen matkanjärjestäjä HansaTravel OÜ,
rek nro 10939600, taloustoiminnan rek nro TRE000199
HansaTravel OÜ pankkitiedot Swedbank SWIFT: HABAEE2X
IBAN: EE44 2200 2210 2174 8405
Ryhmällenne tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu
matkapaketti. Näin ollen teille sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia.
HansaTravel on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta.
HansaTravel on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksunne ja,
paluukuljetuksenne siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön.
Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä maksu-suoritus on
maksettu viimeistään eräpäivänä.
Lisätiedot ja yhteyshenkilö:
Virve Vast;
Tuotantopäällikkö

puh. +372 5177085
HansaTravel OÜ
Os. Heki tee 3-22
Haabneeme 74001 Harjumaa

