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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MODERN LIFE IN HISTORICAL CITIES
Turun linna ja Tallinnan vanhakaupunki ovat tunnettuja maamerkkejä,
mutta molemmissa kaupungeissa on paljon muutakin kuin historiallista
perintöä. Sekä Tallinnassa että Turussa riittää aktiivisia elämyksiä,
uusia vetonauloja ja jännittäviä tapahtumia, jotka havainnollistavat
uuden ja vanhan ajan eroja.

PV

Tallinna

Saapuminen Tallinnaan ja kuljetus
hotellille.
"Kulttuurikilometri." Tämä kolmituntinen kävelykierros vie sinut uudelle kulttuurireitille,
jolla voit nauttia upeista merinäkymistä samalla, kun
opit uutta hauskalla ja viihdyttävällä tavalla. Löydä
modernit nähtävyydet, osta torilta paikallisia tuotteita ja koe kiehtovia näyttelyitä. Kierroksen kohokohta
on historiallinen lentosatama, jossa avataan laaja
Merimuseo heinäkuussa 2011. Tutustumisen arvoisia
ovat myös Patarein entinen merilinnoitus ja vankila,
Tallinnan tiedekeskus Energia sekä Kulttuurikattila.
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"Jäätä ja taidetta vanhankaupungin muurilla."
Käy kuvanveistostudiossa, tee oma shottilasi jäästä,
maista paikallista yrttilikööriä, kuuntele tarinoita ja
nauti hienoista näkymistä.
Yöpyminen Sokos Hotel Virussa.
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Tallinna

"Selviytymishenkeä."
Koe 11 000 vuotta Viron historiaa
Suurkillan talossa sijaitsevassa Historiallisessa museossa. Suurkillan talo avaa taas
ovensa vierailijoille kattavan peruskorjauksen jäljiltä
toukokuussa 2011. Goottilaistyylisessä 1400-luvulta
peräisin olevassa rakennuksessa on esillä museon
uusi pysyvä näyttely "Selviytymishenkeä", joka kuvaa
Viron kiehtovaa historiaa ja kansakuntaa muokanneita tapahtumia. Muita mielenkiintoisia näyttelyitä
ovat Aikakapseli, Asesali sekä museon vanhimmasta
kokoelmasta Mon Faiblesta poimitut kuriositeetit.
Iltapäivällä voit kierrellä kaupungilla vapaasti.
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Yöpyminen Sokos Hotel Virussa.
Muita ehdotuksia Tallinnan-kävijöille:
Jazzkaar-jazzfestivaali (huhtikuu)
Tallinnan vanhankaupungin päivät 28.5.-5.6.
Tallinnan tornit
-musiikkifestivaali 25.-27.8.
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Turku

Siirtyminen Tallinnasta Turkuun.
"Turkulaista elämää 1500-luvulta 2000-luvulle." Kuuntele kertomuksia Turun asukkaista Ruotsin vallan aikaan
1500-luvulla sekä nykyturkulaisten tarinoita.
Kierros alkaa Turun linnasta, jonka ulkomaiset
hallitsijat toivat Suomeen eurooppalaisia vaikutteita. Sieltä matka jatkuu uuteen kirjastoon, jossa
perehdytään Suomen maineikkaaseen koulutusjärjestelmään. Lopuksi vuorossa on kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumakeskus Logomo,
jossa kuulet, kuinka suuri merkitys luovalla alalla
on Turulle nykyisin.
Illalla voit nauttia oluen maistelusta ja ateriasta
Koulussa, entisessä koulurakennuksessa toimivassa panimoravintolassa.
Yöpyminen Sokos Hotel Hamburger Börsissä.
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Muita ehdotuksia Turun-kävijöille: Keskiaikaiset
markkinat (kesäkuu) Ruisrock (heinäkuu) Turun
musiikkijuhlat (elokuu) Joulumarkkinat (joulukuu)
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Turku

"Saaristolaistarinoita."
Turun saariston lukuisat saaret ovat
riippuvaisia yhteyksistä mantereelle. Jotkin saaret ovat sillan päässä, kun taas monilta muilta on säännölliset, usein maksuttomat
lauttayhteydet. Syrjäisten pikkusaarien asukkaat
ovat omien veneidensä varassa, ja talvella meren
jäädyttyä tavarantoimitukset hoidetaan ilmatyynyaluksilla. Kesäaikaan kaupunkilaiset jättävät
kiireensä ja suuntaavat saaristoon nauttimaan
rauhallisesta luonnosta. Tällä retkellä vieraillaan
Paraisten ja Nauvon saarilla kuulemassa asukkaiden kokemuksia ympärivuotisesta elämästä tällä
kauniilla seudulla. Lounas nautitaan paikallisessa
ravintolassa, minkä jälkeen on aika siirtyä Turun
lentokentälle kotimatkaa varten.
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Muita ehdotuksia saaristomatkailijoille: yksityisristeily perinteisellä purjealuksella kattava rengasmatka saaristossa "Margareta Laurintyttären
tarina" -teemapäivällinen ja kävelykierros Naantalissa.

ALUSTAVA HINNASTO
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
BOOKINGS
& REQUESTS
hengen huoneessa
705 e/henkilö kahden
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
Turku Touring
www.turkutouring.fi
Via Hansa
www.viahansa.com
Matkatoimisto Heta
www.heta.com

