Sukuseuran 20-vuotisjuhlamatka Viroon 30.7. – 2.8.2020
Hallitus päätti, että Saarelaisten sukuseuran 20. toimintavuotta juhlistetaan
sukuseuran yhteisellä HansaTravelilta tilatulla juhlamatkalla Viroon.
Matkaan sisältyvässä illanvietossa tullaan julkistamaan sukuseuran viides kirja –
Saarelaisten tarinakirja 2.
Matkustajamäärä ja sen mukaan laskettu matkan hinta perustuu 25 matkalle
lähtijään. Koska olemme liikkeellä parhaaseen turistisesonkiaikaan,
matkavaraukset on vahvistettava alkuvuodesta 2020. Matkan hinta 2 h
huoneessa on 467 euroa/ henkilö, lisähinta 1 h huoneesta on 87 euroa.
Sitovat ilmoittautumiset toimitetaan 20.2.2020 mennessä Kalevi Saarelaiselle, p.
0400 467 003 tai email kalevi.saarelainen@herdesign.fi maksamalla samalla
varausmaksun 100 euroa / henkilö sukuseuran pankkitilille FI46 5600 0520 2536
52.
Ilmoita Kaleville lähtijöiden nimet, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä
majoittuuko 1- vai 2-hengen huoneessa. Alaikäisistä lapsista tarvitaan ikä
matkapäivänä neuvotteluun matkan hinnasta matkatoimiston kanssa.
Matkan loppuerä suoritetaan toukokuun aikana sukuseuran edellä mainitulle
tilille..
TERVETULOA MUKAAN!

SAARELAISTEN SUKUSEURAN 20-VUOTISJUHLAMATKA
30.07. – 02.08.2020
Torstai 30.07.2020
10.30 -10.50
Laivan maihinnousukorttien jako Helsingin Katajanokan terminaalissa
11.15
Laivalla buffet-ruokailu
11.30
Viking XPRS lähtee Tallinnaan
14.00
Saapuminen Tallinnan A-terminaaliin, bussi ja opas odottavat
terminaalin edessä parkkipaikalla.
Matka jatkuu bussilla välittömästi kohti Tarttoa.
Matkalla pysähdymme tauolle Adaveren tuulimylly-kahvilassa,
jossa voi juoda omakustanteiset kahvit
17.30
18.30

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

Perjantai 31.07.2020
07.00-10.30
10.00

Aamiainen hotellin ravintolassa
Lähtö hotellilta

10.30 -12.00
Opastettu tutustumiskäynti Viron kansallismuseoon
https://www.erm.ee/fi
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
13.45
Lähtö museosta
14.00-15.00
Vierailemme Tarton Paavalin kirkossa http://tartupauluse.ee/
Viron ainoan jugendtyylisen kirkkorakennuksen on suunnitellut 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 uudistettu kirkon
sivurakennus, 1100-istumapaikkainen kirkkosali, sekä rakennettu valmiiksi krypta ja
kolumbaario.
15.00-17.00
Kaupunkikiertoajelu bussilla ja kävellen
17.00Ilta omatoimista ohjelmaa
Lauantai 01.08.2020
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/aboutus . Mooste-järven rannalla sijaitsee Nolckenien suvun rakennuttama Moosten kartano, jonka
kauniin päärakennuksen vieressä on Moosten kartanon ylpeys, yksi Viron
kunnianhimoisimmista historiallistyylisistä sivurakennuskokonaisuuksista. Suurin osa
rakennuksista on rakennettu luonnonkivistä ja koristettu tiilillä. Kartanolle ilmettä antaa
englantilaistyylinen puisto. Kartanon päärakennuksessa toimii nykyään koulu, remontoituun
entiseen kartanon puutyöpajaan on rakennettu Moosten kartanon vierastalo,

päärakennuksessa sijaitsee taide- ja sosiaalikeskus sekä entisessä navetassa 500-paikkainen
konserttisali.
14.00-17.30
Kolossovassa juhlitaan Seton kuningaskunnan päivää
18.30
Kirjautuminen Georg-hotelliin Võrun kaupungissa
19.30
Illanvietto illallisineen hotellin Postmark-ravintolassa
Sunnuntai 02.08.2020
07.00-10.30
Aamiainen hotellin ravintolassa
08.45
Lähtö hotellilta
09.30-10.30
Matkan varrella tutustumme maalauksellisiin Otepään maisemiin.
Otepäästä siirrymme Põhjakan kartanoon
https://www.pohjaka.ee/foto
12.15
Siellä nautimme päiväkahvit
14.30
Paluu Tallinnan A-Terminaaliin ja nousu laivaan
15.15
Laivalla yhteinen buffet-ruokailu
15.30-18.00
Viking XPRS, paluumatka Helsinkiin

Neljän päivän matkan hinta majoituksella jaetussa kahden hengen huoneessa maksaa
467 euroa / henkilö, edellyttäen, että ryhmässä on vähintään 25 matkustajaa.
Lisähinta majoituksesta 1-hengen huoneessa on 87 euroa/ kolmesta yöstä
Mikäli matkalle osallistuu lapsia, heidän matkansa hinta on kysyttävä erikseen. Hinta
riippuu iästä ja siitä, majoittuuko lapsi aikuisten kanssa samaan huoneeseen.
Hintaan sisältyy:
- matkustajaliput Viking XPRS:llä Helsinki-Tallinna-Helsinki
- 1xB4 hytti matkatavaroille laivamatkoilla Hel-Tal-Hel
- laivalla buffet-ruokailu meno- ja paluumatkalla
- majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisineen
- ruokailut:
2 x päivällinen; 1 x lounas ja 1 x kahvitarjoilu
- ohjelman mukaiset bussikuljetukset neljänä päivänä
- suomenkielinen opas neljänä päivänä
- pääsyliput tutustumiskohteisiin
- kohdeopastukset
Ystävällisin terveisin
Virve Vast

