Seniorilääkärien kulttuurimatka

Hyvien ajatusten kaupunkiin TARTTOON 10. – 12.2.2023

Emajoen Ateenaksi kutsuttu kaupunki Tartto on nuorekas, rikasta kulttuuriperintöä kantava klassinen
yliopistokaupunki. Tartto on kuulunut Hansaliittoon ja kaupungin kauppiaat sekä käsityöläiset
kiltoihinsa. Käsityöläiset kuuluivat Antoniuksen kiltaan, joka on taas herätetty henkiin. Pyhän
Johanneksen kirkko, joka on viime sodan jälkeen vuosikymmeniä raunioina, on nyt kunnostettu ja
ihanat terrakottaveistokset ovat taas esillä. Tartossa on mielenkiintoisia museoita kuten
Kansallismuseo, joka on Viron suurin museo. Matkalla tutustumme Tarttoon, vierailemme Seltsin talon
Suomi-huoneessa, majoitumme tasokkaaseen kylpylähotelliin ja nautimme myös oopperasta.
Alustava matkaohjelma:
10.2. perjantai
Kokoontuminen Länsiterminaalissa, matkatavarat bussiin, lippujen jako ja laivaan nousu.
Klo 10.30
Lähtö TallinkSiljan aluksella Helsingistä Tallinnaan. Laivalla nautimme
seisovan pöydän aamiainen.
Klo 12.30
Saavumme Tallinnaan, josta jatkamme omalla bussilla Tarttoon.
Täältä jatkamme Tarttoon. Hotellilla tapaamme paikallisoppaamme ja lähdemme
hänen johdollaan lähdemme kaupunkikertoajelulle Suomi Tartossa -teemalla. Tartto
mainitaan ensimmäisen kerran historian kirjoissa vuonna 1030. Elämä Etelä-Viron
keskuksessa Tartossa pyörii pitkälti Viron korkeimman opinahjon Tarton yliopiston
ympärillä. Viron ensimmäinen sanomalehti, ensimmäiset laulujuhlat ja yleisesti ottaen
koko kansallinen herääminen sai alkunsa juuri Tartosta. Tarton keskusta on rakennettu
klassismin ihanteiden mukaisesti. Raatihuoneentorin kuuluisimmat nähtävyydet ovat
1700-luvulta peräisin oleva Raatihuone, sen suihkulähde, jonka keskellä on Mati Karminin
veistämä patsas Suutelevat opiskelijat ja vanha Pisan tornin lailla kenottava
apteekkirakennus, jossa sijaitsee Tarton taidemuseo. Raatihuoneen takaa kohoaa laaja
puistoalue Toomemägi, jota hallitsevat mahtipontiset Tuomiokirkon rauniot. Toomemäellä
on myös lukuisia yliopiston rakennuksia kuten Tarton tähtitorni. Teemme osan
kierroksesta kävellen vanhassa kaupungissa ja kuulemme kaupungin historiasta ja
nykypäivästä. Kierroksen jälkeen majoitumme hotelliin.

V SPA & CONFERENCE HOTEL *****(paikallinen luokitus)
Tarton keskustassa sijaitseva V Spa Hotelli avattiin 2015. Tasokkaasta kylpylä- ja
konferenssihotellista on yhteys viereiseen uuteen Kvartal-kauppakeskukseen, jossa on
tarjolla mm. myymälöitä ja kahviloita. Hotellissa on neljä kerrosta ja huoneita on 86.
Hotellissa on tilava allas-osasto, jossa on ison altaan lisäksi mm. porealtaita, japanilainen
kylpy, rentoutumisallas hierovine virtoineen. Saunamaailmassa on 11 erilaista saunaa.
Kylpylän erikoisuutena on erilaiset tarjolla olevat saunarituaalit sekä suolamaailma, jossa
on suola-allas ja suolasaunoja. Spa baarissa on tarjolla kevyitä aterioita ja juomia.
Kylpyläosasto on avoinna klo 9–22. Hotellissa on tasokas Joyce-ravintola, romanttinen

pariisilaistyylinen V Cafe sekä konferenssikeskus. Huoneissa on mm. taulu-tv,
kahvinkeitin, kylpytakit ja tossut sekä mukavuudet. https://vspa.ee/fi/
Yhteinen illallinen.
11.2. lauantai
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä lähdemme käymään Viron kansallismuseossa
Raadin alueella. Uusi mahtava museo avattiin 22.9.2016. Se on ranskalaisen
arkkitehtitoimiston nuorten suunnittelijoiden käsialaa. Museorakennus on yli 350 metriä
pitkä ja pinta-ala on melkein 40 000 m². Museossa on kaksi perusnäyttelyä: ”Kohtumised”
(Tapaamiset) ja ”Uurali Kaja” (Uralin kaiku). Museon kokoelmissa on yli miljoona
numeroitua kohdetta mm. Viron ensimmäinen sinimustavalkea lippu. Teemme museossa
opastetun kierroksen museon oman oppaan johdolla.
Museovierailun jälkeen tutustumme Eestin ylioppilasseuran Seltsin taloon, jossa
allekirjoitettiin Tarton rauhansopimus. Vierailemme talon Suomi -huoneessa, jossa kuvin
ja tekstein valotetaan asiaa. Vierailun jälkeen nautimme lounaan yliopiston kahvilassa.
Iltapäivä vapaata aikaa nauttia hotellin kylpylästä.
Klo 19.00

Osallistumme Mozartin Don Giovanni-oopperaan Vanemuine-teatterissa.

12.2. sunnuntai
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Lähdemme ajelemaan kohti Tallinnaa.
Klo 12.00

Nautimme lounaan Cru-ravintolassa. Lounaan jälkeen jää vielä ostosaikaa Tallinnassa.

Klo 15.15
Klo 16.30

Kuljetus keskustasta satamaan. Laivaan nousu.
TallinkSiljan laiva lähtee kohti Helsinkiä, jonne saavumme klo 18.30.
************

Hinta:

min 30 lähtijää
665 €/hlö H2

min 25 lähtijää
685 €/hlö H2

min 20 lähtijää
725 €/hlö H2

Yhden hengen huoneen lisämaksu 170 €
Hintaan sisältyy:
- bussimatkat ohjelman mukaan
- laivamatkat kansipaikoin
- kahden yön majoitus mainitussa hotellissa
- aamiaiset hotellissa
- seisovan pöydän aamiainen laivalla menomatkalla
- yksi illallinen ja kaksi lounasta
- opastettu kiertoajelu Tartossa
- vierailu Viron kansallismuseossa ja Seltsin-talossa
- kylpylän käyttö
- oopperalippu
- matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:

-

muut ruokailut ja ruokajuomat
matkavakuutus ** suositellaan**

HUOMIOITAVAA ERIKOISRUOKAVALIOISTA JA LIIKUNTARAJOITTEISTA:
RYHMÄRUOKAILUT **
Allergioiden, ruokarajoitteiden ja mielihalujen määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Ryhmämatkoilla
ei kaikkia ruokavalioita/toiveita valitettavasti pystytä toteuttamaan. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat
ryhmäruokailuja, joissa yksi yhtenäinen menu on valittu etukäteen. Näissä huomioidaan
mahdollisuuksien mukaan ruoka-aineallergiat.
Ko. annokset ovat usein pelkistetympiä kuin menun annokset, eivätkä ravintolat tee erillisiä ruokia
jokaista allergiaa kohden. Esim. gluteeniton/laktoositon jälkiruoka on usein hedelmä, hedelmäsalaatti
tai sorbetti koko matkan ajan. Mielihalujen mukaan annoksia ei voi vaihtaa. Ilmoita siis vain sellaiset
ruokarajoitukset, joista on terveydellistä haittaa tai perustuvat vakaumukseen (esim. kasvisruoka).
Tieto tulee olla toimistossa viimeistään kuukautta ennen matkaa.
Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.
Perillä kohteessa ilmoitetuista annosmuutoksista, erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20
euroa/ruokailu matkan jälkeen.
LIIKUNTARAJOITTEET
Matka ei ole esteetön eikä näin ollen sovellu liikuntarajoitteisille. Huomioithan, että matkalla tulee kävelyä
esim. museoissa ja kävelykierroksilla. Useissa kaupungeissa bussin käyttöä kaupungin keskustoissa on
rajoitettu. Osa kävelyistä voi olla myös siirtymisiä, jolloin sen väliin jättäminen ei ole mahdollista. Kaupunkikohteissa on myös rappusia ja mukulakivikatuja. Matkoja ei suositella apuvälineillä liikkuville (pyörätuoli,
rollaattori).
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