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MATKAOHJELMA

OPINTO- JA VIRKISTYSMATKA ETELÄ-VIROON 7.-10.10.2021

MATKAOHJELMA
Ajankohta:

torstai - sunnuntai 7.-10.10.2021

Laiva-aikataulu:
to 7.10 Helsinki – Tallinna klo 18.30–08.00
su 10.10 Tallinna – Helsinki klo 16.30–18.30
Majoitus:

M/S Europa
M/S Star

Laiva: Silja Europa, 1 yö to-pe 7.–8.10.
https://www.tallinksilja.fi/silja-europa
Viljandi: Park Hotel Viljandi, 1 yö pe-la 8.–9.10.
https://www.parkhotelviljandi.ee/fi/
Tartto: Antonius Hotel, 1 yö la-su 9.–10.10.
https://hotelantonius.ee/index.html

1.päivä:

torstai 7.10.
Lähtö Saarijärveltä K-Market Minttu klo 11.30
Hirvaskangas ABC klo 12.00
Jyväskylä Harjukadun pysäkki klo 12.30
Matka Keski-Suomesta Helsinkiin Jämsän kautta Shell klo 13.20.
Laivaannousu klo 17.30.
Illalla buffet päivällinen laivalla, kattaus klo 17:45 (sisältyy matkan hintaan).
Laiva saapuu Tallinnaan illalla jo klo 22.00, mutta yö vietetään laivalla B2 -hyteissä.

2.päivä:

perjantai 8.10.

klo 07.00 -

Aamiainen laivalla (sisältyy matkan hintaan)

klo 09.00

Poistuminen laivasta ja ajomatka Tallinnasta kohti Saidan tilaa Harjumaalla.
Matkaa n. 67 km ja 1 tunti
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klo 10 – 12.30 Saidan tila
Maatilalla tilan esittely, tuotantoon tutustuminen sekä kahvit, kesto noin 2,5 - 3 tuntia.
www.saidafarm.ee/fi/.
Maitotila ja pehmeän juuston tuottaja: noin 1000 hehtaaria maata, 200 lypsylehmää ja 300
nuorta karjaa, 26 työntekijää. Kyseessä yksityinen luomumaatila, jolla 8 omistajaa ja se sijaitsee pienessä vain 240 hengen kylässä noin 60 km Tallinnasta.
Päätuotteet: lypsykarja, pehmeäjuusto, juusto, jogurtti tai viljanviljely.

klo 12.45

Maatilan jälkeen suunnataan etelään päin kohti Viron Meijerimuseota Imaveressa.
http://piimandusmuuseum.ee/esileht_FIN
Matka noin 125km ja 1 tunti 45min.

klo 14.30 – 16.30
Viron Meijerimuseo
Maidontuotannon kehityksen korostaminen Virossa kasvoi merkittävästi 1800-luvun jälkipuoliskolla. Päätettiin, että meijeriteollisuuden historia Virossa tuleville sukupolville pitää säilyttää,
koska sekä maidon valmistus että jalostus ovat olleet merkittäviä maalle. Viron meijerimuseo
Imaveressa perustettiin vuonna 1976, mutta vierailijoille se avasi ovensa vuonna 2001 - täsmälleen 25 vuotta sen perustamisesta.
Museon työpajat, joissa kävijät voivat tehdä voita tai jäätelöä, ovat erittäin suosittuja.

noin klo 17.30
Majoittuminen Park Hotel Vildandiin.
https://www.parkhotelviljandi.ee/fi/
klo 19.30

Yhteinen illallinen hotellin ravintolassa (sisältyy matkan hintaan).
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Arvokasta historiaa huokuva rakennus on perusteellisen remontin ja liki sadan vuoden tauon jälkeen avattu hotellina.
Park Hotell Viljandi sijaitsee vanhan kaupungin sydämessä, kolmen kauniin puiston keskellä. Hotellissa on 37 huonetta, jotka
tarjoavat erinomaiset puitteet työ- ja lomamatkoille. Ravintola
Ormisson ja hotellin kahvila tarjoilevat huolellisesti valikoituja
makuelämyksiä. Edustavassa kokoushuoneessa on jopa 30 istumapaikkaa ja kaikki tarvittava nykyaikainen tekniikka. Hotelli
on palkittu Viron hotelli- ja ravintolayhdistyksen neljällä tähdellä.
3.päivä:

lauantai 9.10.
Aamiaisen jälkeen lähdemme retkelle Etelä-Viroon:
URHEILUPÄÄKAUPUNKI OTEPÄÄ, TEHVANDIN HYPPYRIMÄKI, KÄÄRIKIN HIIHTOKESKUS JA
LUMOAVA SANGASTEN LINNA
Otepää on yksi Viron kauneimpia kaupunkeja, monet tunnetut virolaiset hiihtäjät ovat kotoisin
juuri Otepäästä. Retken aikana näemme Tehvandin hyppyrivuoren ja tutustumme lisäksi
Windsorin linnaa muistuttavaan Sangasten linnaan. Lounas linnassa (sisältyy hintaan)
SANGASTEN LINNA https://www.visitestonia.com/fi/sangasten-linna
Sangasten linna edustaa yhtä Etelä-Viron 21 löytämisen arvoisesta paikasta, joka on merkitty
National Geographicin keltaisella ikkunalla ja jossa vierailua suositellaan kulttuurista ja historiasta kiinnostuneille.
Sangasten linna ja kartanopuisto on rakennettu Englannin
kuuluisan Windsorin linnan mukaan. Linnan upeat salit, arkkitehtuuri ja historia mahdollistavat järjestää linnassa suuria häitä, tapaamisia tai yöpyä aidossa linnan huoneessa.
Linnan ravintola tarjoaa paikallista ruokaa ja Sangasten rukiista valmistettua aitoa ruisviinaa. Linnan lisäksi voi vierailla tallissa, meijerissä, aitassa, vesitornissa ja arboretumissa.
Paluu Tarttoon. Tartossa loppupäivä vapaata aikaa.
Majoittuminen Tartossa hotelli Antoniukseen ****+
https://hotelantonius.ee/index.html
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Yhteinen illallinen Ruutikellari ravintolassa (sisältyy matkan hintaan)
http://pyss.ee/?lang=en
4.päivä:

sunnuntai 10.10.

klo 08.30

Aamiainen hotellissa

klo 09.30

Matka kohti lähemmäs Tallinnaa ja Sakun Oluttehtaalle, matkaa 190 km ja 2 tuntia.

klo 12.00 -13.30
Saku oluttehdas
Vuonna 1820 perusti Saku kartanon silloinen
omistaja, saksalaissukuinen kreivi Karl Friedrich von
Rehbinder olutpanimon. Tästä vuodesta lähtien
Saku olutmestarit ovat panneet paikallisesta
pohjavedestä, parhaista maltaista, humalasta ja
hiivasta hyvää virolaista olutta. Saku panimo avasi
ovensa 18. kesäkuuta vuonna 2003. Saku panimo
on saanut nimensä sijaintinsa perusteella – panimo
sijaitsee 1900-luvun alussa Väänä joen rannalle
rakennetussa historiallisessa panimorakennuksessa,
jossa valmistettiin olutta vuosina 1909 – 1992.
Viron vanhin oluttehdas tarjoaa mahdollisuuden tutustua tehtaan historiaan ja nykyaikaiseen
tuotantoprosessiin sekä maistaa erilaisia Saku Oluttehtaan tuotteita. Vierailu kestää noin 1,5
tuntia. Vierailulla tutustutaan tuotteiden valmistamisprosessiin sekä maistetaan tuotteita.
klo 14.00 – 14.30
Ajomatka Tallinnaan, matka 20 km ja 30 min.
Aikaa tehdä ostoksia esim. Mall of Tallinn tai Tallinnan satamankaupoissa noin 1 – 2 tuntia
(aikataulua voidaan säätää Tartosta lähdöllä jos halutaan lisää ostosaikaa).
klo 16.30 – 18.30
Laivamatka Tallinna – Helsinki klo 16.30 – 18.30.
Laivalla buffet päivällinen (sisältyy matkan hintaan).
Ajomatka takaisin Keski-Suomeen.
Matkan hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset alkaen Saarijärveltä omalla tilausajobussilla matkaohjelman mukaisesti
• 1. yö: yöpyminen laivalla B-luokan kahden hengen hytissä
• 2. yö: yöpyminen Park Hotel Viljandissa kahden hengen huoneessa
• 3 yö: yöpyminen Hotelli Antoniuksessa standard kahden hengen huoneessa
• paluu laivamatka kansipaikoin
• aamiainen laivalla (ensimmäinen aamu)
• hotelliaamiaiset (seuraavat aamut)
• muut ruokailut:
1 päivä (to): buffet illallinen laivalla
2 päivä (pe): buffetillallinen Park Hotel Viljandissa
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3 päivä (la): lounas Sagasten linna ja illallinen Ruutikellarissa Tartossa
4 päivä (su): buffet päivällinen laivalla
Suomenkielinen opas ryhmän mukana koko päivät (pe ja la) Tallinnasta lähtien
Sakun tehtaalla oma opastus (su)
Vierailut ja kohteet:
- Saidan maatila: opastus, maistajaiset ja kahvit
- Viron meijerimuseo: workshop
- Sangasten linna
- Sakun oluttehdas

Matkan hinta:
Jäsenille 620 € / henkilö
Muille 635 € / henkilö
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 5.9.2021 mennessä.
eeva-liisa.kivimaki@maajakotitalousnaiset.fi, p. 040 576 8740
tai mirja.pummila@maajakotitalousnaiset.fi, p. 0400 932 054.
Ilmoita myös syntymäaika ja mahdollinen eritysruokavalio. Matkalla tarvitaan voimassa oleva passi tai eu henkilökortti. Muista myös matkavakuutus!

Matka-, maksu- ja peruutusehdot:
Tällä matkalla noudatetaan yleisiä matkapakettiehtoja sekä Matkapojat Oy:n lisä- ja erityisehtoja / Matkapojat Oy:n matkaehtoja, joihin voi tutustua https://www.matkapojat.fi/tiedostot/mphybridi060618.pdf tai
https://www.matkapojat.fi/tiedostot/mppaivamatka110618.pdf.
Edellä olevien matkaehtojen lisäksi tätä matkaa koskevat matkakohtaiset lisä- ja erikoisehdot, jotka määritellään varausvahvistuksessa ennen matkan ensimmäisen maksuerän suoritusta.
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Tämän tarjouksen mukaisten matkapalveluiden osalta vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy.
Matkasta on annettu vakuus Suomen Kilpailu ja kuluttajavirastolle.
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