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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FACING THE SEA
Sekä Tallinna että Turku ovat merenrantakaupunkeja, joihin meri on
vaikuttanut suuresti. Turulla on upea saaristonsa ja Aurajoki, kun
taas Tallinnassa yksi kulttuuripääkaupunkivuoden tärkeimmistä
hankkeista on avata kaupunki jälleen merelle.
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Turku

Saapuminen Turkuun ja kuljetus hotellille.
"Aurajoelta merelle pyörällä ja bussilla."
Ohjelma alkaa polkupyöräretkellä jokivartta pitkin,
minkä jälkeen joki ylitetään perinteisellä Föri-lautalla
ja ohitetaan 60-luvun risteilylaiva Bore matkan varrella. Käy merimuseo Forum Marinumissa ja tutustu
Turun kasvuun historiallisesta satamakaupungista
modernien luksusristeilijöiden kotipaikaksi. Matka
jatkuu bussilla pikniklounaalle Ruissalon kansanpuistoon, joka on suosittu ja kaunis paikallinen ulkoilukohde. Kesto: 5–6 tuntia.
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Tallinna

Bussikuljetus Helsinkiin ja Itämeren
ylitys Tallinnaan.
"Merenrantatarinoita Tallinnasta."
Löydä uusi näkökulma Tallinnaan tällä merenrantakierroksella, ihastele nykyaikaisia nähtävyyksiä
vanhankaupungin historiallista taustaa vasten,
tutustu virolaisiin makuihin satamatorilla ja koe
urbaaneja kehitys- ja taideprojekteja.
Kesto: 3 tuntia.
Ehdotus illaksi: osallistu kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyvään tapahtumaan.
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Yöpyminen Sokos Hotel Virussa.
Ehdotus illaksi: osallistu kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyvään tapahtumaan.
Yöpyminen Sokos Hotel Hamburger Börsissä.

Muita ehdotuksia Tallinnan-kävijöille: Merimuseo lentosatamassa (heinäkuusta alkaen)
kalatori lauantaisin purjelaivapiknik Tallinnanlahdella

ALUSTAVA HINNASTO
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
560 e/henkilö kahden hengen huoneessa
135 e lisämaksu yhden hengen huoneesta

PV

Turku

PV

Tallinna

"Päivä saaristossa."
Turun saariston muodostavat 20 000
saarta kuuluvat Suomen hämmästyttävimpiin luontokohteisiin. Nouse kaupungissa
perinteiseen höyrylaivaan Ukkopekkaan ja jalkaudu
Naantalin vanhaankaupunkiin. Nauti kävelykierroksesta vanhoilla mukulakivikaduilla ja kauniilla puurakenteisella venesatama-alueella. Naantalista jatketaan Rymättylän saarelle ja sieltä lautalla Nauvoon.
Tutustu hurmaavaan satama-alueeseen ja paikalliseen lasitaiteilijaan.

"Huippunäköalat – KGB:n valvovan
silmän alla."
Viru-hotellista tuli vuonna 1972
Tallinnan ensimmäinen pilvenpiirtäjä. Ylin, 23.
kerros, jonka suurilta parvekkeilta on upeat
näkymät kaupunkiin, merelle ja vanhaankaupunkiin, toimi 20 vuotta KGB:n komentokeskuksena.
Näköalatasanteet on nyt avattu yleisölle ensimmäistä kertaa, kuten myös KGB-huone, joka on
museoitu juuri siinä kunnossa, mihin KGB sen
vuonna 1991 jätti.

Yöpyminen tyylikkäässä Västergårdin majatalossa.
(Huom. huoneiden pienen määrän takia ryhmät saatetaan jakaa kahteen hotelliin.)

"Tutustu Tallinnaan pyöräillen."
Tämä kaksituntinen kierros tutustuttaa sinut
keskiaikaiseen vanhaankaupunkiin, paikalliseen
rannikkoelämään sekä Tallinnan muihin kohokohtiin, kuten Kadriorgin puistoon (jota suosittelemme kahvitaukopaikaksi) ja palatsiin, Kumutaidemuseoon, laulukenttään ja nykyaikaiseen
Rotermannin kortteliin.
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Muita ehdotuksia saaristomatkailijoille:
perinteinen suomalainen sauna päivällinen
L’Escale-laivaravintolassa omatoiminen polkupyöräretki saaristoon
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Iltapäivällä voit kierrellä kaupungilla vapaasti ennen lentokenttäkuljetusta.

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

