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KESÄMATKA TALLINNAAN

Platser kvar: Takuulähtö!
Från: 17.06.2022
Till: 19.06.2022
Perjantai – Sunnuntai
3 päivää
Go Hotel Shnelli***
Hotelli sijaitsee Tallinnan keskustassa, aivan Balti Jaam -aseman vieressä. Hyvä pääsy sekä autolla,
julkisilla, linja-autolla että taksilla. Välittömässä läheisyydessä ovat suosittu Telliskiven alue ja
Tallinnan modernein Balti Jaama -aseman tori. Toisella puolella tietä sijaitsee vihreä Shnellin puisto
ja Tallinnan vanha kaupunki. Esim. Raatihuoneentorille on matkaa vain 700 metriä.
Hestia Hotel Europa***
Hotelli sijaitsee Tallinnan keskustassa matkustajasataman ja laajentuvan Rotermannin korttelin
sekä vanhankaupungin välissä. Hotellissa on tilavat ja kodikkaat huoneet.

Tallink City****
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Tallinnan keskustan eksklusiivisimmassa osassa sijaitseva neljän tähden hotelli sopeutuu remontin
jälkeen entistäkin joustavammin vieraiden toiveisiin ja tarpeisiin. Hotellin kymmenessä kerroksessa
on remontin jälkeen yhteensä 324 eri huoneluokkien huonetta – perinteisiä kahden hengen
huoneita, tilavia perhehuoneita, tyylikkäitä de luxe -huoneita ja edustavia sviittejä. Kaikki huoneet
on sisustettu kaupungin keskustassa sijaitsevalle hotellille sopivaan tapaan moderniin tyyliin, ja
hotellin sisustuksen lähtökohtana ovat kokonaisuudessaan avainsanat, jotka saattavat ensi
silmäyksellä tuntua vastakohtaisilta – ydinkeskusta ja luonnonläheisyys, tekninen kehitys ja
luonnollisuus, nopeus ja rauhallisesti etenevä aika.
Upplev mera!
Retki trendikkäiseen Kalamajaan sis. matkan hintaan.
Tällä matkalla pääset lauantain aamupäivällä Tallinnan trendikkäimmälle alueelle
Kalamaja. Täältä löydät kahviloita, baareja ja gallerian joka on aiemmin ollut teollisuusalue
histoariallisessa kaupunginosassa.
Telliskivi
Telliskiven luova keskus on yksi Tallinnan trendikkäimmistä seuduista. Vanhan tehdasalueen sydän
sykkii tätä nykyä rennon boheemiin tahtiin.
Telliskiven luovan keskuksen rakennukset ovat alueella yli sata vuotta harjoitetun kone- ja
elektroniikkateollisuuden perintöä. Vuosien saatossa tiiliseinien suojissa muun muassa
kunnostettiin vetureita ja junanvaunuja – tuotettiinpa siellä jopa puolijohdelaitteita Neuvostoliiton
ensimmäiseen kuuautoon!
Fotografiska Tallinn
Tallinnan Telliskiven alueella avautui kesällä 2019 tukholmalaislähtöinen valokuvataiteen museo ja
kohtauspaikka, Fotografiska. Fotografiskassa taide, hyvä ruoka, musiikki, design ja avoin
ajattelumaailma kohtaavat. Valokuvamuseo Fotografiska Tallinnan konseptiin kuuluvat näyttely- ja
tapahtuma-alue, kahvila, ravintola ja valokuvataidemyymälä.
Balti Jaama turg (Marknaden vid Balti järnvägsstation)
Tämä vastikään remontoitu tori on Viron nykyaikaisin. Se yhdistää saman katon alle uskomattoman
määrän erilaista tarjontaa lastenvaatteista aina katuruokaan. Torilla on myös oma supermarket,
kuntosali, kampaamo, tuoreiden vihannesten myyntikojut, maan laajimmat valikoimat lihaa ja kalaa
sekä tietysti kahviloita.
Asematori on paikallinen keskus, jonne lähiympäristön asukkaat tulevat päivittäisille ostoksille,
mutta se on myös tunnelmaltaan ainutlaatuinen käyntikohde ja nähtävyys, jossa on antiikkitavaran
myyntiä ja jopa oma panimo.
Matkan hinta
GO Hotel Shnelli*** (4 huonetta jäljellä!)
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247 € / henkilö
Yhden hengen huone +70 €
Hestia Hotel Europa***
273 € / henkilö
Yhden hengen huone +90 €
Tallink City**** (3 huonetta jäljellä!)
Standard huone 283 € / henkilö
De Luxe huone 338 € / henkilö
Yhden hengen huone 90 €
I priset ingår
Laivamatkat Tallinkilla kansipaikoin
Bussimatkat mukavassa turistiluokan bussissa
Majoitus valitussa hotellissa jaetussa 2-hengen huoneessa
Hotelliaamiainen x 2
Retki Kalamaja alueelle
Kuljettajan palvelut
Tallink Siljan polttoainelisämaksu (8 €/henkilö)
Lisämaksusta
Ateriat laivalla – varaa etukäteen ja säästä
katso hinnat tästä
Hintaan ei sisälly
Muita ruokailuja
Matkavakuutus
Hyvä tietää
Ikäraja: 18v
Viron valuutta on EURO
Voimassa oleva passi tai poliisin myöntämä virallinen henkilötodistus
Suosittelemme matkavakuutus
Dagsprogram
1. päivä
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Pohjanmaa – Helsinki
Lähtö aamulla Pohjanmaalta. Bussimatka Helsinkiin reitti: Pietarsaari-Vaasa-Maalahti-Närpiö-PoriHelsinki.
Saavuttuamme Länsiterminaaliin kuljettaja jakaa liput bussissa. Siirtyminen laivaan.
Klo 13:30 Tallink Star lähtee Helsingistä. Buffet lounas laivalla lisämaksusta.
Klo 15:30 laiva saapuu Tallinnaan josta jatkamme matkamme bussilla hotellille.
Sisäänkirjautuminen hotelliin ja majoittuminen huoneisiin.
2. päivä
Tallinna
Aamiainen hotellissa. Koko päivä aikaa tutustua Tallinnaan omatoimisesti. Mahdollisuus osallistua
retkeen Telliskiveen ja Kalamajan alueelle.
3. päivä
Tallinna – Vaasa
Aamiainen hotellissa. Uloskirjoittautuminen hotellista. Ostosaikaa satama-alueen kaupoissa.
Terminaalissa tulee olla viimeistään tuntia ja laivassa 20 minuuttia ennen laivan lähtöä.
Klo 13:30 Tallink Megastar lähtee Tallinnasta. Buffet lounas laivalla lisämaksusta.
Klo 15:30 laiva saapuu Helsinkiin. Paluumatka Vaasaan.
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Tervetuloa mukaan Tallinnaan. Majoitumme 2 yötä keskustahotellissa!
Keskusta
Vanhakaupunki ja tavaratalot ovat kävelyetäisyydellä Viru-aukiolta. Virukadun, Tallinnan
vilkkaimman ostoskadun varrella löydät kaikenlaisia kauppoja aina kansainvälisistä muotiketjuista
virolaisiin käsityöläispuoteihin. Kaubamaja-tavaratalo, joka pitkään oli Tallinnan ainoa tavaratalo, on
nyt korkealaatuinen kansainvälinen tavaratalo.
Vanha kaupunki
Kävele kiireettä pitkin kapeita mukulakivikatuja ja ihastele vuosisatojen takaista arkkitehtuuria. Tutki
rohkeasti myös salaperäisiä pihoja ja porttikäytäviä – saatat löytää tunnelmallisen kahvilan, suloisen
pikku kaupan tai salaisen puutarhan. Vanhankaupungin sydämenä sykkii Raatihuoneentori, joka
palveli jo kauan sitten kaupankäyntipaikkana ja kaupunginhallinnon keskuksena. Tätä nykyä tori on
yksi kaupunkilaisten mieluisimpia kohtaamispaikkoja.
Toompea
Toompean mäki on aina tunnettu vallan linnakkeena. Toompean linnassa toimii Viron parlamentti
eli riigikogu. Linnan korkein torni, Pitkä Hermanni, on puolestaan yksi Viron itsenäisyyden
symboleista: Viron lippu nostetaan tornin huipulle kansallislaulun saattelemana joka aamu
auringon noustessa. Toompealla sijaitsee myös lukuisia näköalatasanteita sekä kaksi upeaa kirkkoa:
Tallinnan tuomiokirkko sekä Aleksander Nevskin katedraali.
Ruoka
Tallinnassa on laaja valikoima ravintoloista: hotellien kansainväliset keittiöt, viihtyisiä
kellariravintoloita ja virolaisia makuja tarjoavia ravintoloita. Tallinnassa syöt hyvin suhteellisen
edullisesti.
** Vapaaehtoinen retki Tallinnassa **
Käymme Telliskivessä missä sijaitsee mm. Telliskiven luovan keskus, yksi tallinnalaisten
lempipaikoista, entinen tehdaskiinteistö on täynnä paikallisia designliikkeitä, ruokapaikkoja ja
kulttuuritoimijoita. Telliskivestä löydät myös ruotsalaislähtöisen valokuvataiteen keskus
Fotografiskan Tallinnan gallerian. Telliskiven naapurissa sijaitsee Kalamajan kaupunginosa, joka
hurmaa boheemilla tunnelmallaan ja värikkäillä puutaloillaan.
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