
 

 

 

 

Karjalaisen Nuorisoliiton matka Tallinnaan ja 
Tarttoon 16.–18.3.2018 

 
 
Laiva-aikataulu: 
Helsinki – Tallinna Viking XPRS klo 20.30–06.00 
Tallinna – Helsinki Viking XPRS klo 17.00–19.30 
 

Matkaohjelma: (aikataulu sitoumuksetta) 
 
Perjantai 16.3.2018 
Leena Rintala (puh. 045-866 0494) jakaa 
hyttikortit klo 19.30 alkaen Katajanokan 
terminaalissa (Viking Line) sisääntuloaulassa, 
liukuportaiden luona. Satamassa on oltava klo 

19.45. Viking XPRS lähtee kohti Tallinnaa klo 20.30. Yöpyminen Viking XPRS:llä. Kaikki hytit sijaitsevat 
kannella 6, ja hyttikortti toimii hytin avaimena.  
 
Lauantai 17.3.2018 
Laivasta poistutaan klo 6.00. Paikallinen suomea puhuva opas on vastassa satamassa bussin luona 
Karjalainen Nuorisoliitto -kyltin kanssa. Bussi on terminaalin edessä olevalla bussien parkkipaikalla. 
Bussikuljetus hotelli Seaportiin, jossa buffetaamiainen alkaa klo 7.00. 
 
Aamiaisen jälkeen siirrymme paikallisoppaan johdolla Karnaluks-käsityökauppaan, joka on 
käsityönharrastajille varsinainen ”paratiisi”. Karnaluks aukeaa klo 9. Täältä jatketaan noin 30 km päässä 
Tallinnasta sijaitsevaan Raasikun lankatehtaaseen, jossa myydään virolaisia villalankoja. Raasikulta 
jatketaan bussilla oppaan johdolla Tarttoon. Matkan varrella pidetään omakustanteinen kahvitauko. 
Tartossa vieraillaan ensin Eesti käsityöliikkeessä, jossa on esillä ja myynnissä mm. virolaisia kansallispukuja 
ja niiden kankaita. Majoittuminen Tartu-hotelliin. 
 
Klo 17 alkaen opastettu kävelykierros Tarton keskustassa Juha-Matti Arosen johdolla. Sen jälkeen on 
mahdollisuus viettää omakustanteisesti iltaa Tartossa. Kävelykierroksella annetaan ravintolavinkkejä.  
 
Sunnuntai 18.3.2018 
Aamiaisen jälkeen pakataan tavarat bussiin (bussin tarkka lähtöaika ilmoitetaan lauantaina) ja ajetaan Viron 
kansallismuseoon. Klo 9 alkaa kansallispukunäyttelyn kuraattorin Reet Piirin pitämä luento virolaisista 
kansallispuvuista museon tiloissa sijaitsevassa kansankulttuurikeskuksessa. Luennon jälkeen on opastettu 
kierros museon kansallispukunäyttelyssä. Luento ja opastus tulkataan suomeksi. Tämän jälkeen on vapaata 
aikaa kierrellä museossa. Klo 13 bussi lähtee takaisin Tallinnaan, jonne on matkaa noin 180 km. Tallinnan 
satamassa on hieman ostosaikaa. Viking XPRS lähtee klo 17.00 ja saapuu Helsinkiin Katajanokan 
terminaaliin klo 19.30. 



 

 
Hotelli Tartu***- 
Soola 3, 51013 Tartu, Puh. +372 731 4300, www.tartuhotell.ee 
Sijaitsee Tarton ydinkeskustassa, vastapäätä linja-autoasemaa. Hotelli on rakennettu vuonna 1964, mutta 
uusittu vuonna 2012. Hotellissa mm. ravintola, kahvila, kokoustilat, sauna ja kauneussalonki. 72 huonetta, 
joissa kylpy/suihku, wc, puhelin, tv, ilmastointi, Wi-Fi, kokolattiamatot. Tallelokerot vastaanotossa. 
 
Hyvä tietää: 
* voimassaoleva passi tai uudenmallinen EU-henkilökortti mukaan!  
* Raasikulla kelpaa maksuvälineeksi vain käteinen. 
* Laivassa on oltava viimeistään 20 minuuttia ennen sen lähtöaikaa Tallinnassa. 
* Matkalaukkujen lukolliset, maksulliset lokerot sekä ilmainen, laivamatkojen ajan lukossa oleva 
matkatavaroiden säilytyshuone sijaitsevat Viking XPRS:n 7.kannella. 
* Perusrokotukset (polio, jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokotteet) on hyvä olla voimassa. A- ja 
B-hepatiittirokotusta suositellaan.  
* Viron valuutta on euro. 
* Virossa on sama aika kuin Suomessa. 
* Omat henkilökohtaiset lääkkeet mukaan. 
* Suosittelemme matkavakuutusta. Suomessa asuvalla on oikeus välttämättömään sairaanhoitoon myös 
Virossa. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. 
* Palaute: Matkapalautetta voi antaa sivuillamme www.matka-agentit.fi/Anna palautetta. Kiitos etukäteen! 
 
Muista matkavakuutus! 
Eurooppalaisen sairaanhoitokortin hankkimista suositellaan. KELA:n myöntämällä, ilmaisella kortilla EU- ja 
ETA-alueella matkustava saa akuutissa sairastapauksessa sairaanhoitopalveluja samoin maksuin ja 
menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Eurooppalaista sairaanhoitokortista lisätietoa: www.kela.fi. 
 
Suomen suurlähetystö, Tallinna 
Kohtu 4, 15180 Tallinn, Estonia 
+372 610 3200,  sanomat.TAL@formin.fi, www.finland.ee  
http://www.facebook.com/SoomeSuursaatkondTallinn, http://www.twitter.com/FinEmbTallinn 
http://instagram.com/finembtallinn 
Hätätapauksissa Suomen kansalaiset voivat soittaa viikonloppuisin ja juhlapyhinä suurlähetystön 
puhelinpäivystykseen +372 505 9660 ja Paivystys.um@formin.fi. 

 

HYVÄÄ MATKAA TOIVOTTAA MATKA-AGENTIT OY 
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