Kulttuuripääkaupungit 2011: Tallinna ja Turku -teemamatkat
Tallinna ja Turku jakavat Euroopan kulttuuripääkaupungin tittelin vuonna 2011.
Teemallisten kulttuurimatkojen sarjamme esittelee uusia tapoja yhdistää nämä
kaksi Itämeren eri puolilla sijaitsevaa dynaamista kohdetta.

UNKIEN
IPÄÄKAUP
KULTTUUR OHTIA 2011
KOHOK

DESIGN & ARCHITECTURE
Molempien kaupunkien monipuolisella taidekentällä ja kiinnostavalla
arkkitehtuurilla on paljon kerrottavaa. Tapaa paikallisia taiteilijoita,
kurkista kulissien taa, osallistu työpajoihin omin käsin ja hyödynnä
parhaat design-ostosmahdollisuudet.

PV

Turku

Saapuminen Turkuun ja kuljetus hotellille.
"Turku palaa."
Turun historia on tulen muovaama.
Aiemmin konepajana toiminut Logomo on saanut
uuden elämän kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumakeskuksena. Siellä voit tutustua vaikuttavaan
Tuli on irti! -näyttelyyn, joka osoittaa, että Turun palo
vuonna 1827 oli paitsi tuhoisa onnettomuus, myös
modernin Turun syntymisen edesauttaja. Kun jatkat
matkaa, saat nähdä joitakin Turun vanhimmista rakennuksista, jotka selvisivät palosta. Kierros päättyy
Portsaan, joka on yksi palon jälkeen rakennetuista
turvallisemmista puutaloalueista. Kesto: 4 tuntia.
Päivällinen nautitaan hiljattain uudelleen avatussa
ravintola Pinellassa, joka oli kaupungin maamerkki
1830-luvulla. Yöpyminen Sokos Hotel Hamburger
Börsissä.
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PV

Tallinna

Kuljetus Helsinkiin ja laivamatka
Tallinnaan.
"Tallinnan arkkitehtuurikierros."
Opastetulla arkkitehtuurikierroksella saat tuntumaa niin vanhaan kuin uuteenkin
Tallinnaan. Pääset käymään kaupungin vanhimmassa lähiössä, neuvostoaikaisilla asuinalueilla
ja Viron taidemuseossa Kumussa, joka on myös
arkkitehtoninen maamerkki. Kierros päättyy Rotermannin kortteliin, jossa vanhat teollisuusrakennukset seisovat sulassa sovussa nykyarkkitehtuurin kanssa. Kesto: 3 tuntia.
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Ilta: mahdollisuus osallistua Tallinnan kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyvään konserttiin tai
muuhun tapahtumaan.

Turku

705 e/henkilö kahden hengen huoneessa
135 e lisämaksu yhden hengen huoneesta

PV

Tallinna

"Perinteisestä käsityötaidosta moderniin innovatiiviseen designiin."
Aloita Luostarinmäen käsityöläismuseosta ja näe perinteiset käsityöläiset työssään,
ennen kuin tapaat paikallisia taiteilijoita Brinkkalan
Outolinnun galleriassa ja kaupassa. Sen jälkeen voit
käväistä Turun taidelainaamossa, joka lainaa paikallisten taiteilijoiden teoksia niin yksityishenkilöille
kuin ammattilaisillekin. Joen toisella puolella pääset
tutustumaan Fortuna-kortteliin, paikallisten suunnittelijoiden kehittämiskeskukseen. Kesto: 4 tuntia.

"Designin jäljillä Tallinnassa."
Ainutlaatuinen kierros vie sinut Tallinnan luovaan hautomoon (Loomeinkubaator) ja Baltika-kortteliin, luovuuden kehdoksi
muutettuun entiseen pukinetehtaaseen. Keskipisteenä on Muotikatu (Moetänav), Viron vaateteollisuuden tärkeimpiä merkkejä esittelevä 1 000 neliömetrin tila, joka on itsekin nähtävyys rohkean ja
epätavallisen suunnittelunsa ansiosta. Halutessasi
voit täydentää kierrosta yksityisellä muotinäytöksellä. Kesto: 3 tuntia.

"Luo omaa designia."
Hae inspiraatiota paikallisilta suunnittelijoilta ja kokeile sitten omia suunnittelutaitojasi tee-se-itse-korutyöpajassa kierrätysmateriaaleja käyttäen. Kesto: 4
tuntia.

"Tutustu omaan luovuuteesi."
Tallinna on perinteinen käsityökaupunki, jonka nykyisten taiteilijoiden avoimissa studioissa vierailijat
voivat koettaa omia taitojaan eri taide- ja käsityömuodoissa, kuten savenvalannassa, kuvataiteessa,
korunvalmistuksessa, käsinpainannassa, mosaiikkitöissä ja lasimaalauksessa.
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Päivällinen ja yöpyminen Sokos Hotel Hamburger
Börsissä.
Muita ehdotuksia:
läiskylään

saaristoretki Kustavin käsityö-

ALUSTAVA HINNASTO
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT

Yöpyminen Sokos Hotel Virussa.

Muita ehdotuksia: palkittu Pyhän Henrikin taidekappeli Hirvensalossa Turun hautausmaa
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Sitten onkin aika siirtyä lentokentälle kotimatkaa
varten.

Edellä mainitut hinnat perustuvat 20 maksavaan
asiakkaaseen ja sisältävät kolmen yön majoituksen, puolihoidon aamiaisineen, kaikki tarvittavat
laivamatkat, lentokenttäkuljetukset ja matkasuunnitelman mukaiset lisäpalvelut. Lopullisiin
hintoihin vaikuttavat matkustuspäivä, ryhmän
koko, saatavuus ja mahdolliset ohjelmamuutokset.
Varauksia ja räätälöityjä tarjouksia varten voit
ottaa yhteyttä mihin tahansa seuraavista matkanjärjestäjistä:
Estravel
www.estravel.ee
The Travel Experience
www.travel-experience.net
Turku Touring
www.turkutouring.fi
Via Hansa
www.viahansa.com
Matkatoimisto Heta
www.heta.com

