
 

 

               Viron Sipulitien kierros ja Tartto 

                         16.-19.8.2020 (su-ke) 

Matkaohjelma: 

16.8. (su) Lähtö oheisen aikataulun mukaan Helsingin Länsiterminaaliin (T2), josta Tallink Siljan 

 m/s Megastar lähtee klo 10:30 ja saapuu Tallinnaan klo 12:30. 

 Bussimatka Tallinna-Tartto (ajomatka noin 186 km) – matkalla pidetään tauko.  

 Saapuminen Tarttoon ja majoittuminen Dorpat hotelliin. 

 

17.8. (ma) Aamiainen. Klo 10:00-12:00 opastettu kaupunkikierros, jonka aikana kuullaan 

 Tarton historiasta ja nykypäivästä sekä saadaan hyvä kuva yliopistokaupungista. 

 Kierros päättyy hotellille. Loppupäivä vapaata aikaa tutustua Tarttoon… 

 

18.8. (ti) Aamiainen. Retki Peipsijärven rannalle vanhauskoisten kyliin ja historialliselle sipulitielle! 

 Klo 10:00 alkaa opastettu Tartto-Varnja-Kolkja-Alatskivi-Rajan kylät-Mustvee-Tartto kierros. 

 Tämä retki vie Itä-Viroon Peipsijärven rannalle vanhauskoisten kyliin. Vanhauskoiset ovat 

 uskonnollisia pakolaisia ja vanhoja ortodokseja, jotka 1600-luvulla löysivät turvan Virosta. 

 He asuvat edelleen ainutlaatuisissa, kilometrien pituisiksi venyneissä tienvarsikylissä järven 

 rantaa pitkin kulkevan päätien varrella. 

 Tällä historiallisella sipulitiellä tehdään pysähdyksiä ja voi ostaa mukaan sipuleita. 

 Viron kartanokulttuuriin tutustutaan, kun käydään taianomaisessa Altskivin linnassa, jossa 

 saadaan kuva sekä herrasväen että linnassa työskennelleiden palvelijoiden elämästä. 

 Kolmen ruokalajin lounas nautitaan vanhassa kievarissa vanhauskoisten tapaan Altskivin 

 keskustassa. Kievarin vieressä on myös ihana käsityökauppa!  

 Lounaan jälkeen matka jatkuu Peipsin rannikkoalueen ja Rajan kylien kautta Mustveen 

 kaupunkiin, josta palataan Tarttoon, jonne saavutaan noin klo 15:00-16:00. 

 

19.8. (ke) Aamiainen ja huoneiden luovutus. Klo 10:00 lähdetään paluumatkalle ja Tartossa käydään 

 vielä Lõunakeskus-kauppakeskuksessa. Tallinnassa pieni kauppakäynti (Kochi Aidad). 

 Tallink Siljan m/s Star lähtee Tallinasta klo 16:30 ja saapuu Helsinkiin klo18:20. 

 Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille. 

 

Hinta 295 €/ henkilö  Hotelli Dorpat 2-hengen huoneessa 

 

Hintaan sis. * bussikuljetukset ohjelman mukaan 

 * laivamatkat kansipaikoin Tallink Siljalla 

 * majoitus (3 yötä) Hotelli Dorpat 2-hengen huoneessa aamiaisin 

 * kahden tunnin opastettu kaupunkikiertoajelu/kävely Tartossa 

 * opastettu retki vanhauskoisten kyliin ja historialliselle sipulitielle 

 * kolmen ruokalajin lounas kievarissa (18.8.) 

 * sisäänpääsymaksu Altskivin linnaan  
                   

Lisämaksusta Laivalla: Myöhäinen aamiainen 18 €/aik. Buffet-lounas     26 €/aik. 

 Hotellissa: Huone yhdelle     70 €/ su-ke       

     Palvelumaksu 5 €/lasku. 



 

 

Maksu Varausmaksu 100 €/hlö viikon sisällä varauksesta. Loppumaksu 16.7.20. 

 

Hotelli Dorpat  Tarton keskustassa, Emajoen rannalla liikekorttelissa, lähellä vanhaa kaupunkia. 

  Osoite: Soola 6, Tartu puh. +372 733 7180       www.dorpat.ee 

 

Asiakkaan peruessa matkansa noudatamme seuraavia maksu- ja peruutusehtoja: 
Peruutus:       * 31 vrk ennen matkan alkua veloitetaan kuluina 80 €/hlö 

                      * 30-14 vrk ennen matkan alkua veloitetaan kuluina 150 €/hlö 

                      * 13-0 vrk ennen matkan alkua veloitetaan koko matkan hinta. 
                      Suosittelemme matkavakuutusta sekä sen vakuutuksen yhteyteen peruutusturvan 

                      ottamista omasta vakuutusyhtiöstä heti matkavarauksen tehtyänne. Ennen matkan 

                      alkua tai matkan aikana tapahtuvan sairauden tai tapaturman sattuessa matkan- 

                      järjestäjä ei enää suorita takaisinmaksua. 

 

Aikataulu lähtö    paikkakunta/pysäkki   paluu (noin) 

 05:05 Vammala, la-asema   20:45 

 05:20 Kiikka, uimahalli   20:30 

 05:25 Pehula, tori    20:20 

 05:40 Huittinen, Härkäpakari   20:00 

 05:55 Vampula, Op-pysäkki   19:40 

 06:10 Alastaro, R-kioski   19:20 

 06:20 Hirvikoski, apteekin pys.   19:10  

 06:30 Loimaa, Osuuspankki   19:00 

 06:45 Ypäjä, Pysäkin paikka   18:45 

 07:00 Jokioinen, S-Marketin piha  18:30 

 07:15 Autokeidas (tauko)   18:15  

 07:30 Forssa, tilausajolaituri   18:00            Altskivin linna 

 08:10 Karkkila, la-asema   17:15 

 08:30 Vihti kk, Linjala   16:55 

 08:40 Nummela, la-asema   16:45 

 09:30 Helsinki, Länsisatama (T2)   16:00 

 10:30 laiva lähtee/saapuu (Hki)    15:30 

 

    Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Katso laskusta ilmoitettu 

     lähtöpaikkakunta/pysäkki. Bussimme kulkee ohjelmassa mainittujen pysäkkien 

     kautta vain, mikäli niiltä on ilmoittautunut lähtijöitä.  

 

           Varaukset                Matka-Merilä Oy                             Tilausliikenne Pekka Palmgren ky 

       puh. 03-433 5340 tai 020-7890 460                          puh. 0400-631 830 
       Kartanonkatu 4, 30100 Forssa          e-mail: tilausliikenne@pekkapalmgren.fi  

       e-mail: matkatoimisto@matka-merila.fi                      www.pekkapalmgren.fi 

 www.matka-merila.fi 
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