
 

KULTTUURIMATKALLE TALLINNAAN 7. -8.1.2021 

 

Vuoden alussa poikkeamme kulttuurimatkalla Tallinnassa. Kuulemme maailmankuulun musikaalin 

Viulunsoittaja katolla Estonia teatterissa ja toisena päivänä vierailemme Fotografiska -

museossa Telliskiven kaupunginosassa. Aikaa jää myös ostoksiin Tallinnassa. 
 
Alustava matkaohjelma:  
 

7.1. torstai 

Klo 07.00 Lähtö bussilla Tampereelta kohti Helsinkiä. 
Klo 09.30 Saapuminen Katajanokan satamaan, jossa matkalippujen jako. 
Klo 10.15 Nautimme brunssin laivan 8. kannen buffetravintolassa. 
Klo 10.30 Viking XPRS lähtee kohti Tallinnaa.  
Klo 13.00 Saavumme Tallinnaan. Tuttu bussimme on vastassa satamassa ja kuljetus hotelliin. 
 Majoittuminen. 
 

  
 HOTELLI MY CITY TALLINN **** (paikallinen luokitus) 

Hotelli toimii kauniissa rakennuksessa Tallinnan vanhan kaupungin sydämessä 250 m 
päässä Raatihuoneentorilta. Hotellissa on mm. ravintola, sauna, poreallas ja vastaanotto 
on avoinna ympäri vuorokauden. Valoisat huoneet on sisustettu lämpimillä väreillä. Niissä 
on kaapeli-tv, ilmastointi, ilmainen internet, tallelokero, minibaari, teen ja 
kahvinkeittovälineet, kylpytakki ja -tossut ja mukavuudet. Hotellista on kävelymatka n. 
350 m Estonia teatteriin. https://www.mycityhotel.ee/fi/ 

 
 
Klo 18.15 Kävelemme hotellista Estonia teatteriin. 
Klo 19.00 Viulunsoittaja katolla -musikaali. Sen tarina perustuu Šolem Alejchemi kirjaan Tevje, 

maitomies. Esityksen kesto n. 3 tuntia 5 minuuttia, yksi väliaika. Esityskieli viro, tekstitys 
viro ja englanti. Väliajalla kuohuviini.  

  
 
8.1. perjantai 

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus ja matkatavaroiden pakkaus bussiin.  
 
Aamupäivällä lähdemme tutustumaan Fotografiska -museoon Telliskiven kaupunginosaan. 
Fotografiska on juuriltaan tukholmalainen, kansainvälisesti tunnustettu valokuvamuseo. 
Se on tapaamispaikka, jossa taide, hyvä ruoka, musiikki, design ja avoin ajattelumaailma 
tapaavat. Fotografiska Tallinnan konseptiin kuuluvat näyttely- ja tapahtuma-alue, kahvila, 



 

ravintola ja valokuvataidemyymälä. Jokaisella on mahdollisuus tutustua museoon omaan 
tahtiin. 
 
Iltapäivällä jää vielä omaa aikaa keskustassa ennen kuljetusta satamaan.  
 

Klo 16.00 Kuljetus satamaan ja laivaan nousu. 
Klo 16.30 Halukkailla mahdollisuus nauttia laivan seisovan pöydän antimista. Buffetin hinta 27 €/hlö 

etukäteen ostettuna.   
Klo 17.00 Viking XPRS lähtee kohti Helsinkiä, jonne saavumme klo 19.30. Tästä jatkamme bussilla 

Tampereelle.  
 
 
Hinta: min 30 lähtijää 
 265 €/hlö kahden hengen huoneessa 
 
 min 25 lähtijää 
 285 €/hlö kahden hengen huoneessa 
 
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 65 euroa. 
 
Hintaan sisältyy: 

- bussimatkan ohjelman mukaan 
- yhden yön majoitus mainitussa hotellissa superior-luokan huoneissa 
- aamiainen hotellissa 
- brunssi ruokajuomin menomatkalla 
- musikaalilippu Estonia teatteriin (paikat riveillä 5-6) 
- lasi kuohuviiniä väliajalla 
- sisäänpääsy Fotografista museoon 
- matkanjohtajan palvelut 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly: 

- muut ruokailut ja ruokajuomat 
- seisovan pöydän ruokailu ruokajuomin paluumatkalla hinta 26 €/hlö etukäteen 

ostettuna 
- matkavakuutus ** suositellaan** 

 
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen  
force majeure tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu 
liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat 
ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja 
ruoka-aineallergiat viimeistään kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista 
erikoisruokavalioista/allergioista ja annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, 
että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet 
ovat rajalliset.  
 
  

  
  
Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy  
Kumpulantie 3, Helsinki  
Kehräsaari A 212, Tampere  
info@resviaria.com    
www.resviaria.com  
Puh. 0440 477 070    


