
KATY:n KEVÄTMATKA 12.–15.04.2018 (to-su) 
kohteena TARTTO ja TALLINNA 

 

 
Matkaohjelma: 
To 12.04. klo 06:30 Kuopio, linja-autoasema, laituri 8 

klo 06:40 ABC Pitkälahti 
klo 07:15 Unnukka, Leppävirta 
klo 07:30 ABC Varkaus 
klo 08:15 ABC Juva ja Juvan jälkeen ajamme rauhalliseen tahtiin bussillamme Helsinkiin.  
Matkan varrella virkistäviä taukoja. Saapuminen Länsisatamaan klo 12.30.  
klo 13:30 Tallink Superstar lähtee Helsingistä ja saapuu Tallinnaan klo 15.30.  
Matka jatkuu bussilla noin kolmessa tunnissa Tarttoon. Majoittuminen hotelliin kaupungin 
keskustassa.  
klo 19:55 lähdemme kävellen hotellilta kohti ravintola Ruutikellaria (Püssirohukelder).  
Kävelymatka on vain n. 150m ja ravintolassa vietämme iltaa herkullisen ruuan merkeissä. 

 
Pe 13.04. Aamiainen hotellissa.  

klo 10:00 Tarton opastettu kiertoajelu ja -kävely (kesto 2h). 
Kiertoajelun jälkeen vapaata aikaa kaupungilla tai oma bussimme vie sinut esim. Viron 
uuteen kansallismuseoon tai ostoksille Lõunakeskukseen (Etelä-Viron suurin kauppa- ja 
viihdekeskus Lõunakeskus (suom. Eteläkeskus), jossa on yli 160 myymälää ja 
palveluliikettä). 
klo 18.20 lähdemme hotellilta bussillamme Vanemüine-teatterille, jossa nautimme  
suuressa salissa Johann Strauss´n operetin ”Wiener Blut”.  Esitys alkaa klo 19:00. 

 http://www.vanemuine.ee/repertuaar/wiener-blut-viini-veri/?lang=en 
    
La 14.04. Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus.  

Klo 10:00 lähdemme kohti Tallinnaa, jossa majoittuminen hotelliin  
(lähellä keskustaa) satamassa. 
Iltapäivä ja ilta omaa aikaa Tallinnassa. Oma bussimme on toki käytössämme ja käyttää  
halukkaita vaikka pienellä kiertoajelulla tai vaikka Teletornissa. 

 
Su 15.04. Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus.  

klo 10:00 lähdemme hotellilta ja käymme tuliasostoksilla. A-terminaalille siirrymme klo 
11:00 ja laivamatka Tallinna – Helsinki klo 12.00 – 14.15 Eckerö Linen Finlandialla. Paluu 
lähtöpaikoille laivan saavuttua Helsinkiin.  

 
Hinta: 320 € / hlö 
 
Hintaan sisältyy:  

 Mukavaa matkaseuraa saman henkisten ihmisten myötä 

 Bussimatkat em. ohjelman mukaan - Oma bussi mukana Virossa 

 kuljettajana Tommi Suhonen ja matkanjohtajana Antti Kovanen 

 Laivamatka Tallinna – Helsinki – Tallinna em. laivavuoroilla kansipaikoin 

 Majoitus hotellissa 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu 48 €/3 yötä) 

 Aamiainen hotellissa (3) 

 Tarton opastettu kierros (2h) 

 Illallinen ravintola Ruutikellarissa (1), juomat omakustanteisesti 

 Pääsylippu Wiener Blut -operettiin (parvi rivi 6. 22 lippua ja parvi rivi 7. 18 lippua)  
 
 

http://www.vanemuine.ee/repertuaar/wiener-blut-viini-veri/?lang=en


Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, laivaruokailut 
 
Laivaruokailu etukäteen varattuna buffet-pöydästä ruokajuomineen: meno 25 €/aik ja paluu 22 €/aik. 

sis. juomat. 
 
Hotellit: matkatoimisto pitää oikeuden vaihtaa hotellia samantasoiseen vastaavaan 
12. – 14.04. Hotel Draakon, Raekoja plats 2, 51003, Tartto. Vanhankaupungin sydämessä sijaitseva 

keskitason hotelli. Tarton yliopisto ja Raatihuone ovat vain muutaman askeleen päässä. 
www.draakon.ee 

14. – 15.04. Tallinn Seaport Hotel ***, Uus-Sadama 23 10120 Tallinna, puh. +372 6699 781.  
www.seaporthoteltallinn.com 

 
Matkalle mukaan passi tai virallinen EU-henkilötodistus.  
Lisätietoa laivoista www.tallinksilja.fi sekä www.eckeroline.fi.  
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on KATY:n kannatusjäsen MATKA-MAINIO OY. 
 
Muuta: Muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia. 
 
 Mukaan mahtuu 40 iloista matkaajaa ja mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä! 
 Olethan siis nopea ja ilmoittaudut heti  
 

Ohessa on ravintola Ruutikellarin kaksi menuvaihtoehtoa – Ilmoitathan kumman valitset!  
Muista myös ilmoittaa mahdolliset ruoka-aineallergiat! 
 
Mikäli et halua lähteä katsomaan operettia, niin muistathan ilmoittaa siitäkin! Saat silloin 
23 €:n alennuksen matkan hintaan. 

 
Matkan maksaminen:  Matka laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen, n. 1kk ennen matkaa. 
Peruutusehdot toimitetaan laskun yhteydessä! 
 
Ilmoittautuminen: Antille; puheenjohtaja@katy.fi (050-5028 050) tai Tommille; sihteeri@katy.fi  
(050-360 5930). Ilmoittautuessa muista kertoa nimi, osoite, syntymäaika ja puhelinnumero (matkalla 
mukana oleva), sekä sähköpostiosoite. Ilmoitathan myös mistä nouset bussiin! 
Matkalle mukaan passi tai EU-henkilötodistus 
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