18.-19.5.2019 HOTELLIMATKA TALLINNAAN
HESTIA HOTEL EUROPA **** JA NORDIC HOTEL FORUM****
Ensimmäinen maininta Tallinnasta on vuodelta 1154 kun se merkittiin maailmankartalle.
Varsinainen Tallinnan historia alkaa kun tanskalaiset valloittivat Viron vuonna 1219, mistä
alkaen Tallinna kukoisti myös Hansakaupunkina, osana keskiaikaista kauppaverkostoa.
1500-1700 -luvuilla Viro ja Tallinna olivat osa Ruotsin valtakuntaa ja vuosina
1710 – 1918 ne kuuluivat osaksi Venäjän valtakuntaa.
1930-luvulle tultaessa Tallinna oli nopeasti kehittyvä eurooppalainen pääkaupunki joka
kansainvälistyi nopeasti ja tunnettiin vilkkaasta kahvila- ja kabareekulttuuristaan ja
tuona aikana kaupunkia myös rakennettiin ahkerasti.
1991 Viron itsenäisyyden palauttamisen jälkeen Tallinna uudistui ja suuntautui
tulevaisuuteen ja vuonna 1997 Tallinnan Vanhakaupunki liitettiin Unescon maailmanperintökohteiden listalle.
Tämän päivän Tallinna on kaupunki, jossa yhdistyvät niin mielenkiintoinen historia kuin
modernin kaupunkielämän mahdollisuudet ja kaupungin palvelut.

MATKAOHJELMA JA BUSSIAIKATAULU:
18.5.2019 LAUANTAI
BUSSIN AJOREITTI: 05.30 Marttila – Vaskio – Halikko – 06.10 Salon tori – Kivihovi – ABC Lohja
07.40 – 07.50 Saapuminen Länsisatamaan Helsinkiin, matkalippujen nouto ja jako bussissa
09.00
Eckerö Linen Ms Finlandia lähtee kohti Tallinnaa, laivalle on mahdollisuus varata
aamiainen joko klo 8.30 tai 10.00 kattaukseen, + 14 €, 6-17 v + 8 €, alle 6 v
11.15
Saapuminen Tallinnaan ja matkustajien saavuttua laivasta bussiin lähtö hotelleille
11.30 – 12.00 Majoittuminen Hotel Europaan tai Nordic Hotel Forumiin oman valinnan mukaan
Bussi jatkaa kohti Türin kukkamessuja
Iltapäivä ja ilta ovat vapaat omalle ohjelmalle

19.5.2019 SUNNUNTAI
06.30 / 07.00 Aamiainen hotelleissa, ota huonekortti mukaan aamiaiselle, jonka jälkeen
– 11.00 aamupäivä vapaa omalle ohjelmalle
12.00
Huoneiden luovutus ja matkatavarat säilytykseen, minkä jälkeen iltapäivä vapaa
aina bussin hotellille saapumiseen asti
15.15 – 15.30 Bussi saapuu Rakveresta ja noutaa matkustajat hotelleilta
15.30 – 17.15 SuperAlko ja Nautican ostoskeskus
17.20 – 17.30 Bussi satamassa ja hetki aikaa tehdä ostoksia sataman ostoskohteissa
17.30 – 17.45 Bussi ja matkustajat omia reittejään laivaan, laivan ovet suljetaan klo 18.00
18.30
Eckerö Linen Ms Finlandia lähtee kohti Helsinkiä, laivalle on mahdollisuus varata
ennakkoon päivällinen, + 28 €, 6 – 17 v + 14 € ja alle 6 v veloituksetta
21.00
Saapuminen Helsinkiin ja lähtö kohti kotiseutua

MATKAN HINTA:
Hestia Hotel Europa:

2h-standardhuoneessa:

129 €

/ henkilö, 3 huonetta

Nordic Hotel Forum:

2h-standardhuoneessa:

145 €

/ henkilö, 5 huonetta

Matkan hintaan sisältyy :
- bussi- ja laivamatkat, meno ja paluu, laivamatkat kansipaikoin
- majoitus jaetussa 2h-huoneessa valitussa hotellissa
- aamiainen hotellilla sunnuntaina
- ostoskohteet sunnuntaina omalla bussilla SuperAlko, ja Nautica ostoskeskus
Lisähintaan:
- 1-hengen huonelisä hotellista riippuen
- aamiainen laivalla menomatkalla
- päivällisbuffet laivalla paluumatkalla
- B4-hytti laivalla / suunta

+ 45 € – 55 €
+ 14 €
+ 28 €
+ 29 €

Lasku matkasta jaetaan bussissa paluumatkan aikana eräpäivän ollessa 21.5.2019.
Matkalla tarvitaan voimassaoleva passi tai henkilökortti ja tarkista myös
matkavakuutuksen voimassaolo!
Ilmoittautumiset 18.4.2019 mennessä ja lisätiedot:
Rauli Koski, 044 3092937 tai suursalonmatkapalvelu@gmail.com
18.4. jälkeen voi vielä tiedustella mahdollisia vapaana olevia huoneita.

SUUR-SALON MATKAPALVELU
Pidätämme oikeudet muutoksiin. Vastuullinen matkanjärjestäjä Suur-Salon Matkapalvelu, 388/16/Mj

