Lempäälän Kalevalaiset ja yhteistyökumppanit

Tarton matka 14. -16.9.2018

Alustava matkaohjelma:
Perjantai 14.9.
Klo 05.30
Lähtö Tampereen linja-autoasemalta Lempäälään.
Klo 06.00
Lähdemme bussilla Lempäälästä kohti Helsinkiä ja Länsiterminaalia.
Klo 09.00
Lähtö Eckerö Linen m/s Finlandialla Helsingistä Tallinnaan. Laivalla nautimme
seisovan pöydän aamiainen.
Klo 11.15
Saavumme Tallinnaan, josta jatkamme omalla bussilla Tarttoon. Matkalla nautimme
kahvit ja voileivät Adaveren tuulimyllyllä. Täältä jatkamme Tarttoon. Hotellilla
tapaamme paikallisoppaamme Elve Volteinin, jonka johdolla lähdemme
kaupunkikertoajelulle Suomi Tartossa -teemalla. Tartto mainitaan ensimmäisen kerran
historian kirjoissa vuonna 1030. Elämä Etelä-Viron keskuksessa Tartossa pyörii pitkälti
Viron korkeimman opinahjon Tarton yliopiston ympärillä. Viron ensimmäinen sanomalehti,
ensimmäiset laulujuhlat ja yleisesti ottaen koko kansallinen herääminen sai alkunsa juuri
Tartosta. Tarton keskusta on rakennettu klassismin ihanteiden mukaisesti.
Raatihuoneentorin kuuluisimmat nähtävyydet ovat 1700-luvulta peräisin oleva
Raatihuone, sen suihkulähde, jonka keskellä on Mati Karminin veistämä patsas Suutelevat
opiskelijat ja vanha Pisan tornin lailla kenottava apteekkirakennus, jossa sijaitsee Tarton
taidemuseo. Raatihuoneen takaa kohoaa laaja puistoalue Toomemägi, jota hallitsevat
mahtipontiset Tuomiokirkon rauniot. Toomemäellä on myös lukuisia yliopiston
rakennuksia kuten Tarton tähtitorni. Teemme osan kierroksesta kävellen vanhassa
kaupungissa ja kuulemme kaupungin historiasta ja nykypäivästä. Kierroksen jälkeen
majoitumme hotelliin.

Dorpat Conference Hotel *** (paikallinen luokitus)
Dorpat Conference Hotel sijaitsee Tartossa Emajoen läheisyydessä. Hotellissa on wellnesskeskus, kauneussalonki sekä monenlaisia kauneus- ja terveyshoitoja. Huoneissa on
kaapeli-tv ja ilmainen Wi-Fi-yhteys sekä oma kylpyhuone, jossa on suihku ja
hiustenkuivaaja. Ravintolassa tarjoillaan eurooppalaisia ruokia ja buffetaamiaista.
Vanhakaupunkiin on 600 m, linja-autoasemalle 100 m ja suurimmalle ostoskeskukselle 50
metriä. Viron kirjallisuusmuseo on 1,2 km:n ja Tarton tuomiokirkko 1,4 km:n päässä
Dorpatista. AHHAA-tiedekeskukselle on pari sataa metriä. http://www.dorpat.ee/
Yhteinen illallinen.
Lauantai 15.9.
Aamiainen hotellissa. Tapaamme oppaamme Elven hotellin aulassa ja lähdemme
tutustumaan uuteen Viron kansallismuseoon Raadin alueella. Uusi mahtava museo
avattiin 22.9.2016. Se on ranskalaisen arkkitehtitoimiston nuorten suunnittelijoiden

käsialaa. Museorakennus on yli 350 metriä pitkä ja pinta-ala on melkein 40 000 m².
Museossa on kaksi perusnäyttelyä: ”Kohtumised” (Tapaamiset) ja ”Uurali
Kaja” (Uralin kaiku). Museon kokoelmissa on yli miljoona numeroitua kohdetta mm. Viron
ensimmäinen sinimustavalkea lippu. Teemme museossa opastetun kierroksen museon
oman oppaan johdolla.
Museovierailun jälkeen tutustumme Eestin ylioppilasseuran Seltsin taloon, jossa
allekirjoitettiin Tarton rauhansopimus. Vierailemme talon Suomi -huoneessa, jossa kuvin
ja tekstein valotetaan asiaa. Vierailun jälkeen nautimme lounaan.
Iltapäivä vapaata aikaa.
Sunnuntai 16.9.
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutuksen jälkeen lähdemme kohti Tallinnaa. Matkalla
Elve valottaa Pöltsamaan Kalevipojan-patsaan ja Viron kansalliseepoksen pohjalta Viron
Suomi-suhteita. Matkalla nautimme lounaan Pohjakan kartanossa Järvamaalla, jossa
valmistetaan paikallisista raaka-aineista kansalliskeittiön perinteen mukaisia ruokia.
Lounaan jälkeen jatkamme Tallinnaan, jossa vielä omaa aikaa.
Klo 17.00
Lähtö Viking XPRS:llä kohti Helsinkiä. Halukkailla on mahdollisuus ruokailla seisovassa
pöydässä. Hinta 26 euroa etukäteen ostettuna.
Klo 19.30
Saavumme Helsinkiin, josta jatkamme kotiin.

Hinta:

min 30 lähtijää
389 euroa/henkilö

min 25 lähtijää
410 euroa/henkilö

min 20 lähtijää
445 euroa/henkilö

Yhden hengen huoneen lisämaksu 69 euroa.
Hintaan sisältyy:
- bussikuljetukset ohjelman mukaisesti
- laivamatkat kansipaikoin
- seisovan pöydän aamiainen menomatkalla laivalla
- kaksi yötä mainitussa hotellissa
- aamiainen hotellissa
- yksi illallinen ja kaksi lounasta
- opastetut retket ohjelman mukaan
- sisäänpääsymaksu Kansallismuseoon
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- seisovan pöydän ruokailu paluumatkalla 26 euroa etukäteen ostettuna
- ruokajuomat
- matkavakuutus ** suositellaan**
Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinta edellyttää minimilähtijämäärän.
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