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Kevätretken
suuntana on

KEVÄTTallinna RETKI
25.5.

Viro
26.–27.5.

Tartto

Yhdistyksen perinteinen kevätretki on tänä vuonna
kulttuuriretki Tarttoon. Pääkohteena on Viron uusi
ja kehuttu kansanmuseo ERM. Retken ajankohta on
toukokuun viimeinen viikonloppu, 26.–27.5.
Lähdemme liikkeelle Vantaalta aamulla kukonlaulun aikaan. Ylitämme Suomenlahden Eckerö Linen Finlandialla ja bussimme saapuu Tarttoon iltapäivällä. Majoitumme Dorpat-hotelliin ja pienen
virkistäytymistauon jälkeen lähdemme kiertoajelulle sekä kävelylle
vanhaan kaupunkiin. Illallistamme yhdessä viehättävässä ravintolassa Raatihuoneentorin laidalla.
Sunnuntaina tutustumme uuteen Eesti Rahva Muuseumiin (ERM).
Museo on rakennettu Neuvostoarmeijan lentokentän kiitoradan
jatkeeksi ja se on jo rakennuksena vaikuttava. Suunnittelijoiden
visiona oli hyödyntää yhä läsnä olevaa kipeän historian ”rauniota”
antamalla paikalle uusi merkitys. Museolla on kaksi näyttelyaluetta: Kohtaamiset ja Uralin kaiku. Kohtaamiset kertoo tavallisista, eri
aikakausina maassa eläneistä virolaisista. Uralin kaiku on omistettu suomalais-ugrilaisille kansoille. Museo on täynnä esineitä Viron
menneisyydestä ja tarjoaa paljon katsottavaa, kuunneltavaa ja kosketeltavaa. Opastetun kierroksen jälkeen on aikaa tutustua näyttelyyn itsenäisesti.
Museovierailun jälkeen lähdemme takaisin kohti Tallinnaa, jossa on pieni hetki aikaa satamakauppoihin. Laiva on takaisin Helsingissä klo 18.30 ja bussi palauttaa meidät lähtöpysäkeille.
Retken jäsenhinta on 279 €, hinta muille 299 €. Lapsen (alle
12-vuotiaan) matkahinta on 149 €. Retkihinta sisältää bussi- ja laivamatkat, majoituksen 2-hengen huoneissa, opastetun kierroksen
Tartossa, museon sisäänpääsymaksun sekä suomenkielisen opastuksen. Hinta sisältää myös laiva-aamiaisen menomatkalla, päivällisen ravintolassa ja hotelliaamiaisen. Hintaan kuuluvat tietysti
myös Astor Matkapalvelun kuljettajan palvelut.
Lisähinnasta majoitus yhden hengen huoneessa (30 €) ja päivällinen laivalla paluumatkalla (25 €).
Olemme saaneet runsaasti toiveita Viron matkasta, joten matkalle varatut 40 paikkaa saattavat täyttyä nopeasti. Sitovat ilmoittautumiset Riinalle 30.3. mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä
lähetämme varausmaksun (100 €) joka vähennetään lopullisesta
maksusta. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista (se korvaa
hinnan sairastumisen sattuessa). Matkan vastuullinen järjestäjä
on Astor Matkapalvelu.

RETKEN AIKATAULU
La 26.5.
6.40 lähtö Korsosta > 7.00 Tikkurila,
hotelli Vantaa/Kaupunginmuseo >
7.20 Martinlaakson asema.
8.00 saapuminen Länsiterminaaliin,
lähtöselvitys ja nousu laivaan
9.00–11.30 Helsinki–Tallinna,
Eckerö Line Finlandia
14.00 saapuminen Tarttoon ja majoittuminen Dorpat hotelliin
15.00 kaupunkikiertoajelu ja kävely
vanhassa kaupungissa
17.00 päivällinen, ravintola Pierre Cafe &
Chocolaterie

Su 27.5.
7.00–9.00 hotelliaamiainen
9.45 noustaan bussiin ja ajetaan Raadin
kaupunginosaan ERM-museoon. Suomenkielinen tilausopastus sekä itsenäistä
tutustumista.
12.30 lähtö kohti Tallinnaa
15.00 saapuminen Tallinnaan ja ostosaikaa satamakaupoissa
15.30 terminaali ja lähtöselvitys
16.30–18.30 Tallinna – Helsinki, Tallink
Star ja paluu lähtöpysäkeille käänteisessä
järjestyksessä

