
 

Konserttimatka Tallinnaan 11.-12.12.2021 

Wienin filharmoninen Strauss-orkesteri esiintyy ensimmäistä kertaa Virossa. Konsertissa esitetään 
ihastuttavia klassikoita mm. Haydenin, Mozartin, Brahmsin ja Strauss-dynastian tuotannosta. 
Sunnuntaina vierailemme Viron designmuseossa ja aikaa jää myös joulutoreilla kiertelyyn. 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
11.12. lauantai 
Klo 09:30 Kokoontuminen Katajanokan terminaalissa, matkalippujen jako ja laivaan nousu. 
 Ryhmälle on varattu kaksi B-hyttiä matkatavaroita ja ulkovaatteita varten. 
Klo 10:15 Nautimme joulubrunssin laivan seisovasta pöydästä. 
Klo 10:30 Viking Linen XPRS lähtee kohti Tallinnaa.  
Klo 13:00 Saavumme Tallinnaan. Bussikuljetus hotelliin ja majoittuminen. 
 
 NORDIC HOTEL FORUM **** (paikallinen luokitus) 
  

    
 Ydinkeskustassa Virua vastapäätä sijaitseva viihtyisä hotelli. Hotellissa  on mm. aulabaari, ravintola 
 Monaco, kuntosali, uima-allas, sauna ja kokoustiloja. Hotellissa on 267  huonetta, joissa on mm. 
 langaton internet-yhteys, kahvin ja teen valmistusvälineet, silitysrauta ja -lauta, puhelin, 
 ilmastointi, tallelokero, minibaari, hiustenkuivaaja ja mukavuudet.  
 

Klo 18:15 Bussikuljetus hotellista Alexela Konserttitaloon. 

Klo 19:00 Wienin filharmoninen Strauss-orkesteri aloittaa konserttinsa unkarilaisen 

 pääkapellimestarin András László Deákin johdolla. Ohjelmistoon kuuluu klassikoita 

 Haydnin, Brahmsin, Mozartin, Strauss-dynastian edustajien ja muiden säveltäjämestarien 

 tuotannosta. Konsertissa on 30 minuutin väliaika. Konsertti päättyy arviolta klo 21:20, 

 jonka jälkeen kuljetus hotelliin. 

12.12. sunnuntai 

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutuksen jälkeen matkatavarat voi jättää hotellin 

matkatavaratilaan. 

Klo 10:45 Lähtö hotellista kävellen Vanhassakaupungissa sijaitsevaan Viron designmuseoon. 

Opastettu kierros museossa, joka esittelee katsauksen virolaista taidetta ja muotoilua. 

Kokoelmaan kuuluu lähes 18 000 esinettä. Museo sijaitsee kauniissa, 1600-luvun aittaan 

kunnostetussa rakennuksessa. 

 Museovierailun jälkeen on vapaata aikaa käydä Tallinnan vanhan kaupungin 

joulumarkkinoilla ja tehdä tuliaisostoksia. 

Klo 14:15 Bussikuljetus hotellista satamaan. Maihinnousukorttien jako ja laivaannousu. Ryhmälle on 

varattu kaksi B-hyttiä matkatavaroita ja ulkovaatteita varten. 

Klo 15:30 Viking Linen XPRS lähtee kohti Helsinkiä.  

Klo 15:30 Mahdollisuus ostaa lisämaksullinen joulubuffet. Hinta etukäteen ostettuna 29 €/hlö.  

Klo 18:00 Saavumme Helsingin Katajanokan terminaaliin. 



 

Hinta: 30 matkustajaa 25 matkustajaa 20 matkustajaa 
 299 €/hlö/2hh 319 €/hlö/2hh 345 €/hlö/2hh 

 
Yhden hengen huoneen lisämaksu 59 euroa. 
 

 Bussikuljetus Tampere – Helsinki – Tampere lisämaksusta 15 €/hlö. 
 
 
Hintaan sisältyy: 

- laivamatkat kansipaikoin 
- kaksi B-hyttiä meno- ja paluumatkalla matkatavaroille ja takeille 
- seisovan pöydän ruokailu menomatkalla 
- yhden yön majoitus mainitussa hotellissa 
- aamiainen hotellissa 
- bussikuljetukset Tallinnassa ohjelman mukaan 
- konserttilippu 
- opastettu kierros Viron designmuseossa ja sisäänpääsylippu 
- suomalainen matkanjohtaja mukana matkalla  
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly: 

- Buffetruokailu laivalla paluumatkalla, hinta etukäteen ostettuna 29 euroa 
- matkavakuutus ** suositellaan** 

 
 
 
MUISTA PASSI MUKAAN MATKALLE.  
Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinta edellyttää minimilähtijämäärää. Matkustajista tarvitaan nimet ja 

syntymäajat varustamoa varten. 

 

Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 

viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin 

käyttöä. 

 

 

 

 
      ~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~ 
 

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 
Kehräsaari A 212, Tampere 
info@resviaria.com   
www.resviaria.com 
Puh. 0440 477 070 
KKV 2107/06/Mj 
 

 

 

 


