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.
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FOOD CULTURE
Tuoreita ja puhtaita raaka-aineita suosiva virolainen ja suomalainen
keittiö on modernisti ajan tasalla mutta myös juurtunut syvälle
perinteisiin arvoihin. Tule ja näe, kuinka lähiruokaa tuotetaan,
opi leipomaan perinteisiä leivonnaisia tai valmista oma lounaasi
ammattilaiskokin kanssa.

PV

Tallinna

Saapuminen Tallinnaan ja kuljetus
hotellille.
"Gastronominen kierros – juustoa ja
juomia." Eskon perhetilalla voit tutustua paikallisen
juuston valmistukseen ja maistella tilan palkittuja
luomutuotteita. Matka jatkuu Sakun panimomuseoon, jossa kuulet virolaisen oluen historiasta ja nykytuotannosta ja pääset makustelemaan paikallisia
olutnäytteitä.
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Turku

Siirtyminen Tallinnasta Turkuun.
"Suomalainen ruokaelämys."
Turun linnassa voit kuvitella, kuinka
1500-luvun ruotsalaishallitsijat esittelivät paikalliselle väelle haarukan. Eurooppalaiset ruokavaikutteet saapuivat ensin Turun linnaan, josta ne
sitten levisivät kansan keskuuteen. Opi lisää kotimaisesta ruokaperinnöstä kokeilemalla perinneleivonnaisten leivontaa (ja syömistä!). Kesto:
4 tuntia.
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"Virolaista ruokaa ja juomaa kulinaarinen seikkailu
halki aikojen." Kolme ruokalajia, kolme ravintolaa.
Aloita keskiaikaisilla herkuilla, nauti sen jälkeen perinteinen pääruoka ja viimeistele nautinto tyylikkään
modernilla virolaisella jälkiruoalla. Kävelymatkaa ravintolasta toiseen maustavat vanhankaupungin legendaariset tarinat.

"Päivällinen maatilalla."
Nauti kesäillan saaristoretkestä 1500-lukulaiselle
Taattisten tilalle. Isäntäväki kertoo paikallisten
ainesten viljelystä ja kutsuu sinut sitten ruhtinaalliseen saaristolaispöytään.
Kesto: 4 tuntia.

Yöpyminen Sokos Hotel Virussa.

Yöpyminen Sokos Hotel Hamburger Börsissä.
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Tallinna

"Kokkikurssi virolaisen keittiömestarin
johdolla." Perehdy virolaisen keittiön
hienouksiin ja valmista oma lounaasi
kokeneen keittiömestarin opastuksella.
Iltapäivä on vapaa, joten voit käydä ruokaostoksilla,
kierrellä toreilla ja tutustua Tallinnan monipuoliseen
kahvilakulttuuriin.
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Yöpyminen Sokos Hotel Virussa.
Muita ehdotuksia Tallinnan-kävijöille:
Virolaisen
leivän päivä ja syysmarkkinat (18.9.)
tryffelinvalmistuskurssit ruisleipää virolaiseen tapaan modernia virolaista keittiötä esittelevä keittiömestarin
pöytä valikoiduissa ravintoloissa

tivaali,
ruoan fes
Virolaisen na, syyskuu
Tallin
kuukausi,
n makujen
Virolaiste na, marraskuu
Tallin
kinat,
iset mark
Keskiaika 30.6.-3.7.
Turku
aali,
runafestiv
Neitsytpe 18.-19.6.
Turku

PV

Turku

"Lähiruoka-hidas ruoka."
Luonnonmukaisen ruoantuotannon
arvostus lisääntyy jatkuvasti, ja nykykuluttajat osaavat todella arvostaa tuoreiden ja
paikallisten raaka-aineiden käyttöä. Käy torilla ja
kauppahallissa, missä paikallisilla myyjillä on tarjolla laadukkaimmat kalat ja vihannekset, lähiruokaa parhaimmillaan. Kierros jatkuu jokirantaan
ravintola Hermaniin, joka tarjoaa huipputasoista pohjoismaista ruokaa. Keittiömestari kertoo,
kuinka suomalaiset huippuravintolat varmistavat
vierailleen parhaan mahdollisen ruokaelämyksen,
ja tarjoilee sen jälkeen herkullisen lounaan.
Kesto: 4 tuntia.
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ALUSTAVA HINNASTO
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
705 e/henkilö kahden hengen huoneessa
135 e lisämaksu yhden hengen huoneesta
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

Lopuksi on aika siirtyä lentokentälle kotimatkaa
varten.

Turku Touring
www.turkutouring.fi

Muita ehdotuksia Turkuun ja lähiympäristöön:
oman kalansaaliin pyynti ja valmistus sienten
ja marjojen poiminta yksityiset pidot Turun
linnassa

Via Hansa
www.viahansa.com
Matkatoimisto Heta
www.heta.com

