
 

 

       

TAIDEMATKALLE TALLINNAAN 16. - 18.2.2022 

 
 

Pitkästä aikaa on mukava lähteä Tallinnaan katsomaan, mitä uutta kaupungilla on tarjota. Matkalla 

tutustumme mielenkiintoisiin kohteisiin kuten trendikkääseen Noblesserin alueeseen ja Kai 

taidekeskukseen ja Vanhassa kaupungissa sijaitsevaan Viron designmuseoon. Ajamme Lahemaan 

kansallispuistoon Tallinnan ulkopuolelle ja vierailemme Viinistun taidemuseossa. Lisäksi halukkailla 

on mahdollisuus osallistua oopperaan Estonia teatterissa. Tervetuloa mukaan. 

 

Alustava matkaohjelma: 

 

16.2. keskiviikko 

Klo 07.30 Lähtö Tampereen linja-autoasemalta Tilausliikenne Markku Mikkolan bussilla kohti 

 Helsinkiä. Matkalta voi nousta kyytiin. 

Klo 09.30 Saavumme satamaan, jossa lippujen jako ja laivaan nousu. 

Klo 10.30 Viking XPRS lähtee kohti Tallinnaa. Nautimme seisovan pöydän antimista. 

Klo 13.00 Saavumme Tallinnan satamaan. Ajamme satamasta suoraan Noblesserin 

kaupunginosaan. Se vaikutti vielä hetki sitten lähes aavemaisen hiljaiselta, mutta 

yhtäkkiä kaikki on toisin: entisen sukellusvenetehtaan alueella on alkanut tapahtua toden 

teolla. Alueelle on tullut mm. uusia asuntoja, ravintoloita, Proto-keksintötehdas sekä Kai-

taidemuseo. Tutustumme taidekeskus Kain näyttelyyn.  

 

Klo 15.00 Tutustumisen jälkeen ajamme hotelliin, joka sijaitsee trendikkäässä Rotermanni-

korttelissa. 

 

    
 HOTELLI METROPOL SPA *** (paikallinen luokitus) 

 Hotelli sijaitsee keskustassa Rotermannin korttelissa n. 5 minuutin kävelymatkan päässä 

vanhasta kaupungista. Metropol Spa-hotellissa on mm. kolme ravintolaa. Hotellit ovat 

toisiinsa yhteydessä käytävällä. Pizzanaut-ravintolassa on tarjolla erilaisia virolaisia ja 

kansainvälisiä ruokia. Hotellissa on myös aulabaari. Huoneet on sisustettu  

 tyylikkäästi. Huoneissa on mm. minibaari, lattialämmitys, ilmainen wifi, satelliitti-tv, 

hiustenkuivaaja ja mukavuudet. https://www.metropol.ee/fi/ 

 

Klo 19.00 Halukkailla mahdollisuus osallistua oopperaan Estonia teatterissa. Eino Tambergin 

romanttinen ooppera Cyrano de Bergerac, libretto Jaan Krossa. Cyrano de Bergerac on 

virolaisen säveltäjä Tambergin kaunein ja rakastetuin ooppera. Kesto n. 2 tuntia 55 min. 

 Hinta 35 €/hlö + lippujen tilaus 5 €.  

 



 

 

 
 

17.2. torstai 

 Aamiainen hotellissa. Tänään lähdemme aamupäivästä vanhaan kaupunkiin ja 

tutustumme Viron designmuseoon, joka sijaitsee historiallisessa vilja-aitassa. Museo 

esittelee virolaisen taideteollisuuden merkittävimpiä tuotoksia sadan vuoden ajalta. 

Virolaisen muotoilun kiehtova perinne näkyy erityisesti lasista, keramiikasta, tekstiileistä, 

nahasta ja metallista valmistetuissa esineissä sekä koruissa. Pohjakerroksen vaihtuvat 

näyttelyt nostavat esiin alan uusia tuulia. Vierailun päätteeksi nautimme lounaan. 

 

Iltapäivä vapaata aikaa.  

 

18.2. perjantai 

 Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. 

Klo 09.30 Lähdemme kohti Lahemaan kansallispuistoa ja Viinistun kalastajakylää. Matkaa on noin  

80 km. 

Klo 11.00 Tutustumme Viinistun taidemuseoon. Museon on perustanut ulkovirolainen Jaan 

Manitskin, joka oli välillä ABBA yhtyeen manageri. Museossa on esillä hänen 

yksityiskokoelmansa. Museon päärakennus on kunnostettu vanhan kalastuskolhoosin 

kalatehtaan jäähdyttämöstä. Nyt museon saleista löytyy yli neljästäsadasta teoksesta 

koostuva näyttely, johon kuuluu virolaistaiteilijoiden töitä 1800-luvulta nykyaikaan.  

 Perusnäyttely antaa hyvän katsauksen Viron taiteen historiasta tarjoten samalla 

mahdollisuuden tutkailla yhden konkreettisen keräilijän henkilökohtaisia mieltymyksiä.  

 Opastetun kierroksen jälkeen nautimme lounaan taidemuseon ravintolassa. 

 

Klo 14.00 Lähdemme paluumatkalle Tallinnaan. Ajamme Viru-keskukseen, jossa jää vielä hetki 

 vapaata aikaa ennen kuin ajamme satamaan. 

Klo 16.30 Lähtöselvitys ja laivaan nousu. 

Klo 17.30 Viking XPRS lähtee kohti Helsinkiä. Laivalla on mahdollista nauttia seisovan pöydän 

antimista. Ruokailun hinta xx €/hlö etukäteen ostettuna. 

Klo 20.00 Saavumme Katajanokalle, josta jatkamme kotia kohti. Tampereella olemme n. klo 23.00. 

 

 

Hinta:  min 30 lähtijää 

378 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa   

  

min 25 lähtijää  

398 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa   

  

min 20 lähtijää  

445 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa  

  

Yhden hengen huoneen lisämaksu 80 euroa.  

Jos liityt mukaan Helsingistä, alennus 30 euroa. 

  

Hintaan sisältyy:  

• bussimatkat Markku Mikkolan bussilla ohjelman mukaan  

• laivamatkat Viking XPRS:llä kansipaikoin  

• kahden yön majoitus valitussa hotellissa  

• kylpylän käyttö 

• aamiainen hotellissa  

• seisovan pöydän ruokailu laivalla menomatkalla ruokajuomin 

• kaksi lounasta  



 

• opastetut kierrokset Taidekeskus Kaissa, Viron designmuseossa ja Viinistun  

        taidemuseossa 

• sisäänpääsymaksut museoihin 

• matkanjohtaja palvelut  

• arvonlisävero  

  

Hintaan ei sisälly:  

• oopperalippu, hinta 35 €/hlö + lippujen tilaus 5 € 

• ruokajuomat ja muut ruokailut  

• matkavakuutus ** suositellaan **  

  

Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 

viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin 

käyttöä.   
   

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.   

 

 

  

  ~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~  

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 
Kehräsaari A 212, Tampere 

info@resviaria.com   

www.resviaria.com 

Puh. 0440 477 070   

KKV 2107/06/Mj 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 


