
 

 

SAARENMAAN OOPPERAPÄIVÄT 21.-23.7.2021 

 
Saarenmaan oopperafestivaalit on järjestetty vuodesta 1999 alkaen Kuressaaren Piispanlinnassa. 
Vierailevana oopperatalona ensi kesän oopperapäivillä on Kroatian kansallisooppera Zagrebista. 
Oopperapäivien kaikki esitykset esitetään Piispanlinnan pihalla telttakatoksessa. Matkaan sisältyy kaksi 
oopperaa; Mozartin Taikahuilu ja Donizettin Lucia di Lammermoor. Oppaina toimivat FT Liisa Väisänen ja 
musiikkiasiantuntija Minna Lindgren. 

 
Huom! Noudatamme matkoilla viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Matka toteutetaan 

matkustusrajoitusten salliessa.  
 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
 
21.7. keskiviikko Taikahuilu -ooppera 

 Kokoontuminen ja lähtöselvitys Helsingin Länsiterminaalissa 2, jossa tapaatte Liisa Väisäsen ja 
 Minna Lindgrenin. Nousemme laivaan ja viemme matkatavarat ryhmälle varattuun hyttiin. 
Klo 10:00 Myöhäinen aamiainen Delight Buffet-ravintolassa. 
Klo 10:30 M/S Megastar lähtee Helsingistä.  
Klo 12:30 Saapuminen Tallinnaan, jossa paikallinen tilausbussi on odottamassa ryhmää.  
Klo 13:00 Lähdemme kohti Saarenmaata. Ajoaika Virtsun satamaan on noin kaksi tuntia. Matkan aikana 
 kuullaan Minna Lindgrenin teosesittely illan oopperasta. 
  
 Lauttamatka Virtsusta Muhun saarelle Kuivastun satamaan kestää noin 30 minuuttia. Lautalla 
 on kahvila. Jatkamme bussilla tunnin verran Kuressaareen ja majoittuminen n. klo 17:00. 
 
 
 Spa Hotelli Rüütli *** (paikallinen luokitus) 

    
 Lifestyle- ja wellness -hotelli, joka sijaitsee kauniin rantakadun varrella, huvivenesataman 
 läheisyydessä. Piispanlinnaan on 600 m kävelymatka. Huoneet sijaitsevat kolmannessa 
 kerroksessa. Hotellissa on ravintola ja baari. 2 uima-allasta ja wellness-keskuksen käyttö 
 sisältyy huonehintaan. Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, tv, puu- tai parkettilattia, 
 parveke tai terassi, wifi. https://www.saaremaaspahotels.eu/fi/spaa-hotell-ruutli/ 
 
  
Klo 18:00 Illallinen hotellissa. 
Klo 19:15 Lähdemme hotellilta kävellen kohti Piispanlinnaa. Kävelymatka on noin 10 minuuttia. 
 Linnoitus rakennettiin jo 1300-luvulla. Piispojen toimipaikkana linna toimi 1500-luvulle asti. 
 Nykyään linnassa sijaitsee Saarenmaan museo. Ooppera esitetään Piispanlinnan pihalla, joka 
 on katettu telttakatoksella.  
Klo 20:00 Illan ooppera on Wolfgang Amadeus Mozartin rakastettu Taikahuilu. Vierailevana 
 oopperatalona on Kroatian kansallisooppera Zagrebista. Kapellimestarina toimii Nikša Bareza. 
 Paikat ovat 1., 2. ja 3. kategoriassa. Katsomon kaikilta paikoilta on hyvä näkymä 
 näyttämölle.  
 
 
 



 

22.7. torstai Lucia di Lammermoor -ooppera 

 Aamiaisen jälkeen nousemme bussiin ja lähdemme Saarenmaan kierrokselle. Saaren 
 asutuksen ensimmäiset merkit ovat 8000 vuoden takaa. Saarenmaa on tunnettu 
 tuulimyllyistään, nimikkovalssistaan ja Kuressaaren Piispanlinnasta. Kierroksella näemme mm. 
 Karjan kirkon, Angelan Tuulimyllyt ja Valjalan kirkon. Karjan kirkko on Saarenmaan kirkoista   
 pienin, mutta tunnetaan mm. goottilaisista kiviveistoksista. Keskiaikainen Valjalan kirkko on 
 vanhin kivikirkoista ja toiminut myös linnoituksena. Nautimme keittolounaan ja palaamme 
 takaisin Kuressaareen, jossa teemme kävelykierroksen nähden kaupungin tärkeimpiä 
 nähtävyyksiä.   
  
Klo 17:00 Kokoonnumme hotellin kokoustilaan kuulemaan Minnan Lindgrenin teosesittelyä. 
Klo 18:00 Illallinen paikallisessa ravintolassa. 
Klo 20:00 Lucia di Lammermoor -ooppera on italialaisen säveltäjän Gaetano Donizettin vuonna 1835 
 säveltämä korkeista sävelistä tunnettu ooppera. Kapellimestarina toimii Marcello Mottadelli. 
 Paikat ovat 1. kategoriassa. 
 
 
23.7. perjantai  

 Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus.  
Klo 10:00 Lähdemme paluumatkalle kohti Tallinnaa. Matkan varrella pysähdymme Haapsalun 
 viehättävässä rantakaupungissa. Vanhat puutalokorttelit ja keskiaikainen piispanlinna 
 sijaitsevat kaupungin keskustassa. Pikkukaupunki oli mm. venäläisen säveltäjän Pjotr 
 Tšaikovskin suosikkipaikkoja. Nautimme lounaan ja teemme lyhyen kävelykierroksen ennen 
 kuin jatkamme matkaa. 
 
Klo 18:00 Lippujen jako ja lähtöselvitys Tallinnan satamassa. Nousemme laivaan ja viemme 
 matkatavarat ryhmälle varattuun hyttiin. 
Klo 19:00 Buffetillallinen ruokajuomin Delight Buffet-ravintolassa 
Klo 19:30 M/S Megastar lähtee Tallinnasta ja saapuu Helsinkiin klo 21:30. 
 
 
 
Hinta 25 henkilöä 
 845 €/hlö/2h huoneessa 
 
 20 henkilöä 
 899 €/hlö/2h huoneessa 
 
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 175 €. 
 
 Alennus Taikahuilun oopperalipusta 2. kategoriassa – 10 €, 3. kategoriassa -20 €. 
 
 
 
Hintaan sisältyy 

- laivaliput kansipaikoin M/S Megastarilla Helsinki – Tallinna – Helsinki 
- hytti ryhmäläisten matkatavaroille laivoilla 
- 49-paikkainen tilausbussi ryhmän käytössä alkaen Tallinnasta ja päätyen Tallinnaan 
- kahden yön majoitus Rüütli hotellissa aamiaisella 
- buffetaamiainen laivalla menomatkalla, buffetillallinen laivalla paluumatkalla 
- 2 illallista ja 1 keittolounas Saarenmaalla 
- lippu Taikahuilu -oopperaan 1. kategoria (huom! hintakohdassa alennus muista 

kategorioista) 
- lippu Lucia di Lammermoor -oopperaan 1. kategoria 
- teosesittelyt 
- lauttaliput kansipaikoin Virtsu - Kuivastu – Virtsu 
- suomenkielinen opastus Liisa Väisänen ja Minna Lindgren 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly 

- ruokajuomat 
- juomarahat 
- matkavakuutus **suositellaan** 

 



 

 
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme 

matkoillamme viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme 

kasvomaskien ja käsidesin käyttöä. Asiakas vastaa itse mahdollisesta kohdemaahan 

vaadittavasta rokotustodistuksesta tai todistuksesta negatiivisesta koronatestistä.   

 

 

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 
Kehräsaari A 212, Tampere 
Helsingissä palvelemme puh. 050-354 3063 
info@resviaria.com   
www.resviaria.com 
Puh. 0440 477 070 
KKV 2107/06/MjMv 
 
 
 


