HAAPSALUUN JA HIIDENMAALLE 2. – 4.6.2020

Alle kahden tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta sijaitsee Haapsalun kylpyläkaupunki, joka on kesäkaudella
kansainvälinen paikka. Kaupungin tärkein vetonaula on Piispanlinna ja tuomiokirkko, joka on yksi Baltian maiden
suurimmista kirkoista. Vierailemme myös Haapsalun kauniilla rautatieasemalla. Toinen kohteemme on Hiidenmaa,
jonne teemme kokopäiväretken. Hiidenmaa on Viron toiseksi suurin saari ja se tunnetaan majakoistaan ja
koskemattomasta luonnostaan. Paluumatkalla ehdimme poiketa vielä Kai taidekeskuksessa Tallinnassa.
Tervetuloa.
Alustava matkaohjelma:
2.6. tiistai
Klo 05.45
Klo 08.30
Klo 11.15

Haapsaluun
Lähtö Lempäälästä Markku Mikkola Oy:n bussilla kohti Helsingin Länsisatamaa.
Nautimme seisovan pöydän aamiaisen laivalla. Klo 09.00 Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee
kohti Tallinnaa.
Saavumme Tallinnaan. Jatkamme bussilla kohti Haapsalua, jonne on matkaa reilut 100 km.
Ennen saapumista kaupunkiin tutustumme taiteilija Ants Laikmaan talomuseoon, jossa
tapaamme paikallisoppaamme. Laikmaa syntyi 1866 Vigalan kunnassa ja hän opiskeli maalausta
Pietarissa ja Düsseldorfin taideakatemiassa. Hänen suosikkityylinsä oli pastelli. Hän maalasi
pääasiassa maisemia ja potretteja virolaisista oppineista ja Länsi-Viron talonpojista.
Vierailun jälkeen jatkamme Haapsaluun ja teemme kiertoajelun. Kuulemme kaupungin historiasta ja
nykypäivästä. Käymme tutustumassa kaupungin tärkeimpään nähtävyyteen Piispanlinnaan, jossa
on eri osia. Sen keskellä sijaitsee ns. pieni linnoitus ja huomionarvoinen tuomiokirkko, joka
valmistui 1260-luvulla.
Toinen tutustumiskohteemme on Haapsalun vanha rautatieasema, joka oli käytössä vuosina
1905-1995. Sen huomionarvoisin piirre on 216 metriä pitkä katettu laituri, joka on Euroopan
pisimpiä. Aseman edustalla on vanhoja vetureita ja junavaunuja. Aseman tiloissa, jossa on nykyään
rautatie- ja tietoliikennemuseo, jossa esitellään rautateiden historiaa. Asemarakennus tuli
tunnetuksi Klaus Härön elokuvasta Miekkailija.
Kiertoajelun jälkeen majoittuminen hotelliin ja yhteinen lounas.

KYLPYLÄHOTELLI LAINE *** (paikallinen luokitus)
Hotelli sijaitsee Väike Viik-järven rannalla kävelymatkan päässä Haapsalun vanhasta kaupungista.
Hotellin wellness-palveluihin kuuluu kompakti sisävesi- ja saunakeskus sekä kuntosali. Hotellissa on
valoisa Blu Holm -ravintola. Huoneet on sisustettu vaaleilla väreillä. Jokaisessa huoneessa on
puhelin, kaapeli-tv ja mukavuudet. https://www.laine.ee/fin
3.6. keskiviikko
Hiidenmaalle
Aamiaisen jälkeen ajamme Rohukülan satamaan.
Klo 10.30
Lähtee lautta kohti Hiidenmaata. Lautalla on ravintola.
Klo 11.45
Saavumme Haltermaan satamaan, jossa tapaamme paikallisoppaamme ja lähdemme
saaren kierrokselle. Päivän aikana näemme mm. Pyhälepän kirkon, Suuremõisan linnan, Kassarin
niemimaan, jossa kirjailija Aino Kallas vietti kesiään. Lisäksi poikkeamme Vaemlan vanhaan
toimivaan villatehtaaseen, jossa nautimme kahvit ja täällä on mahdollisuus tuliaisostoksiin.
Vierailemme myös saaren pääkaupungissa Kärdlassa, mistä jatkamme pohjoisrannikkoa seuraillen
Ristimäelle, johon liittyy paljon tarinoita ja legendoja. Matkaamme Tahkunan ja Kõpun majakoiden
kautta takaisin Heltermaan satamaan. Nautimme lounaan päivän aikana.

Klo 18.30

Matkamme lautalla takaisin Rohukülan satamaan ja siitä edelleen Haapsaluun.

4.6. torstai

Tallinnaan
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus. Otamme matkatavarat mukaan ja lähdemme
kohti Tallinnaa. Taidekeskus Kai on Tallinnan uusin merenrannan kulttuurisydän, joka yhdistää
Noblessnerin alueen historian ja aikakautta henkivän arkkitehtuurin moderniin taide- ja
kulttuurimaailmaan. Entisen salaisen sukellusvenetehtaan 100-vuotiaassa teollisuusrakennuksessa
vierailijoita odottavat kansainväliset näyttelyt, taide- ja elokuvateatteri. Taidekeskuksen alakerrassa
on myös ravintoloita, konditoria ja baari.
Tutustumme taidekeskukseen omaan tahtiin. Tämän jälkeen jää omaa aikaa Tallinnassa.
Lähtöselvitys ja laivaan nousu.
Viking Linen XPRS -alus lähtee kohti Helsinkiä. Halukkailla on mahdollisuus nauttia seisovan pöydän
ruokailusta ruokajuomin. Hinta etukäteen ostettuna 26 €/hlö.
Saavumme Helsinkiin, josta jatkamme kotia kohti. Lempäälään saavumme n. klo 23.30.

Klo 17.00
Klo 18.00
Klo 20.15

**********
Hinta:

min 30 lähtijää
440 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
min 25 lähtijää
470 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
min 20 lähtijää
510 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 45 euroa.

Hintaan sisältyy:
-

bussimatkat ohjelman mukaan
laivamatkat kansipaikon menomatkalla Eckerö Linella ja paluussa Viking Linella
kahden yön majoitus kylpylähotelli Laineessa
aamiainen hotellissa
seisovan pöydän aamiainen laivalla menomatkalla
kaksi lounasta
kakkukahvit 3.6. Hiidenmaalla
opastettu kiertoajelu Haapsalussa
opastettu kokopäiväretki Hiidenmaalle
lauttamatkat Hiidenmaalle
sisäänpääsymaksut Piispanlinnaan, rautatiemuseoon, Ants Laikmaan talomuseoon,
kahteen majakkaan Hiidenmaalla sekä Kai taidekeskukseen Tallinnassa
arvonlisävero

Hintaan ei sisälly:
muut ruokailut ja ruokajuomat
paluumatkan seisovan pöydän ruokailu laivalla, hinta 26 €/hlö etukäteen ostettuna
matkavakuutus ** suositellaan **
Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinnat edellyttävät minimilähtijämäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Tarvittaessa kysy lisää toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden menut on
valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk
ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 euroa.
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