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VIEHÄTTÄVÄ TALLINNA

Tallinnan vanhakaupunki on vuodesta 1997 kuulunut Unescon maailmanperintöluetteloon. Tallinnan vanhakaupunki on arvokas etenkin siksi, että sen keskiaikainen miljöö ja rakenne ovat säilyneet meidän päiviimme
asti, kun ne muista Pohjois-Euroopan pääkaupungeista ovat jo kadonneet. Tallinna on eräs koko Euroopan
parhaiten säilyneimmistä keskiaikaisista kaupungeista. 1000-1400 -luvuilla muotoutuneet tonttien rajat ja katuverkosto ovat edelleen olemassa lähes muuttumattomina.
Sunnuntai 19.11.
Hotelliaamiaisen jälkeen kokoontuminen ja uloskirjautuminen n. klo 09.30. Tilausajobussi odottaa hotellin ulkopuolella; kuljetus Katajanokalle, jossa siirtyminen Viking XPRS -alukseen. Laiva lähtee kohti Tallinnaa klo
11.30. Matkatavarat voi jättää bussiin, joka on mukanamme koko kierroksen ajan Tallinnassa aina Helsinkiin
paluuseen saakka. – Tallinnan terminaalin edessä odottaa oppaamme klo 14.00, ja ajamme tutustumaan
upeaan Kadriorgin palatsiin.
Matka Tallinnaan ei ole matka eikä mikään ilman käyntiä upeassa Pohjolan barokkipalatsissa, jonka Venäjän tsaari Pietari
Suuri rakennutti vaimolleen Katariina I:lle vuonna 1718 ja joka
toimii nykyisin Viron taidemuseon ulkomaisen taiteen museona.
Italialaisen Niccolo Michettin suunnittelema mahtipontinen kesälinna ja siististi parturoidut puutarhat ovat oiva näyte tsaristisesta loistosta, mutta yhtä hyvä syy vierailla palatsissa ovat siellä
esillä olevat Viron taidemuseon ulkomaisen taiteen kokoelmat. Kadriorgin taidemuseossa on satoja teoksia 1500–1900lukujen kuvataidetta lännestä ja Venäjältä samoin kuin vedoksia, veistoksia ynnä muuta.
Näkemisen arvoinen on myöskin palatsin hieno, kahden kerroksen korkuinen pääsali. Salin katto on koristeltu upeilla maalauksilla ja stukoilla. Viron presidentin virka-asunto
on aikoinaan ollut sijoitettuna Kadriorgin palatsiin, silloin kun naapurissa sijaitsevaa varsinaista presidentinlinnaa rakennettiin. – Myös palatsin lähistöllä on useita mielenkiintoisia rakennuksia. Esimerkiksi linnan vanha
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keittiö toimii viehättävänä Mikkelin museona ja vaatimaton Pietari Suuren kesämökki tsaarin talomuseona. Linnanvoudin eli kastellaanin talossa on taidegalleria ja kirjailija Eduard Vilden museo.

Kuljetus hotellillemme, majoittuminen Estoria Hotelliin. Illalla menemme jalkaisin yhteiselle illalliselle.
Maanantai 20.11.
Aamiaisen jälkeen lähdemme bussillamme opastetulle kaupunkikierrokselle Tallinnassa.
Tallinnan vanhakaupunki on vuodesta 1997 kuulunut Unescon maailmanperintöluetteloon. Tallinnan vanhankaupunki on arvokas etenkin siksi, että sen keskiaikainen miljöö ja rakenne ovat säilyneet meidän päiviimme
asti, kun ne muista Pohjois-Euroopan pääkaupungeista ovat jo kadonneet. Tallinna on eräs koko Euroopan
parhaiten säilyneimmistä keskiaikaisista kaupungeista. 1000-1400 -luvuilla muotoutuneet tonttien rajat ja katuverkosto ovat edelleen olemassa lähes muuttumattomina.
Näemme mm. neuvostoaikaisen Lasnamäen kaupunginosan, Teletornin, trendikkään Kalamajan kaupunginosan, jossa sijaitsee melko uusi nähtävyys Lennusadam (Lentosatama) sekä paljon muuta. Kierros kattaa
myös Sakun kartanon ja olutpanimon hieman Tallinnan ulkopuolella. Sakussa tutustumme oluen valmistuksen saloihin, virolaisen Sakun tehtaan historiaan ja monipuoliseen olutvalikoimaan maistiaisin ja pikkusuolaisten merkeissä. Myymälästä voi ostaa tuliaisia oluen ja etenkin Saku-oluen ystäville. Käynti myös Sakun
kartanossa.
Paluu Tallinnaan ja ostosaikaa (bussi mukana), loppuiltapäivä omaa aikaa yhteiseen illalliseen saakka.
Tiistai 21.11.
Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen. Tutustumme ennen lähtöä satamaan KGB-museoon Viru-hotellin 23.
kerroksessa. Täällä sijaitsivat neuvostovallan aikana KGB:n salakuuntelutilat. Koko kerros oli tämän tiedustelupalvelun käytössä.
Vuosia huhuttiin, miten Viru-hotellin ylin eli 23. kerros oli aivan jotain muuta kuin varasto- ja säilytystila. Kerrokseen oli
pääsy kielletty eikä sitä virallisesti tainnut olla olemassakaan.
Oikea syy salaperäisyyteen oli se, että kerroksessa sijaitsi
KGB:n radiokeskus, josta salakuunneltiin ja tarkkailtiin hotellivieraita. Kuudessakymmenessä hotellihuoneessa oli salakuuntelulaitteet, ja joissain hotellin ravintolan pöydissä oli
mikrofoneja. Neuvostojärjestelmän kannalta arveluttavimmat
turistit sijoitettiin huoneisiin, jotka olivat pullollaan mikrofoneja
kuin James Bond -leffoissa konsanaan.
Siirtyminen omalla bussilla satamaan, ja klo 12.30 lähtö Tallinkin m/s Starilla Helsinkiin. Laivamatkan aikana nautimme
erinomaisen buffet-pöydän antimista. Saavumme Helsinkiin
klo 16.00.

FAKTAT MATKASTA JA TARJOUS:
Matkakohde:
Tallinna
Matkan ajankohta:
19.-21.11.2017
Matkan hinta:
à 440 € / hlö, kun ryhmässä on väh. 20 matkustajaa
Hintaan sisältyy tämä kaikki:
– laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki mennen tullen (meno m/s Viking XPRS, paluu Tallin
kin m/s Star)
– käytössänne koko Tallinnan matkan ajan suomalainen tilausajobussi alkaen kokoushotellis
tanne pääkaupunkiseudulla, päättyen sopimuksen mukaan joko Kamppiin tai H:gin rautatie
asemalle
– paluumatkalla yhteinen buffet-lounas
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– suomenkieliset opastukset käyntikohteissa ja kaupunkikierroksella
– kaksi yöpymistä tasokkaassa keskustahotellissa aamiaisineen
– kaksi illallista Tallinnassa
– sisäänpääsyt, tutustumiset ja maistiaiset ohjelman mukaan
Hinta ei sisällä:
- ruokajuomia
- matkavakuutusta
Lisämaksusta:
- majoittuminen 1 hengen huoneessa. Ilman huonetoveria majoittuvan on maksettava 1 hengen huoneen lisämaksu à 120 €.
Hintoihimme ei lisätä laskutuslisää eikä toimisto- tai palvelumaksuja.
Sitovat ilmoittautumiset 15.9.2017 mennessä Liisa Lehtolalle, sähköposti: mliisa.lehtola@gmail.com tai puh.
050 501 3939
Maksuehdot: Varausmaksu à 250 € erääntyy 25.9.2017 ja loppumaksu 6 viikkoa ennen matkan alkua. Matka maksetaan matkatoimistolle laskua vastaan!
Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Kon-Tiki Tours
Oy:stä riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai verokustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston
ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) ja noudattaa kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm.
reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen
vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkan varauksen yhteydessä.

MatkaSeniorit / Kon-Tiki Tours Oy

Anne Kajander
puh. 045 1242003
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