Senioriopettaja-lehden lukijamatka:
LEIGON JÄRVIMUSIIKKIFESTIVAALIT 1.-4.8.2019
Leigon järvimusiikkifestivaalit Otepäässä on unohtumaton
elämys. Elokuun illan pimetessä musiikin lisäksi tulet, valot ja
savut luovat ainutlaatuisen tunnelman. Matkalla päästään
tutustumaan myös kulttuuri- ja yliopistokaupunki Tarttoon ja sen
nähtävyyksiin, joista Viron Kansallismuseo on erityisen
mielenkiintoinen ja vaikuttava. Matkalla vieraillaan myös
vanhassa Cantervillan kartanossa.
Matkalla on mukana Senioriopettaja-lehden edustaja,
päätoimittaja Anneli Rajaniemi.
Matka-ajankohta ja hinta:

1.-4.8.2019 (to-su) 438 €/hlö

Lisämaksu yhden hengen huoneesta 115 €. Yksinmatkustavan on varattava yhden hengen huone.
Hintaan sisältyy: *laivamatkat kansipaikoin Helsinki-Tallinna-Helsinki * kokoustila laivalla menomatkalla
(sis. pientä suolaista ja makeaa) *aamiaisbuffet laivalla menomatkalla *ohjelmassa mainitut kuljetukset *
majoitus kahden hengen huoneessa 3vrk *päivittäin aamiainen hotellissa *3 x lounas, joista yksi
keittolounas *illallinen *opastettu kiertoajelu Tartossa sekä vierailu kansallismuseoon *opastettu retki
Cantervillan kartanoon *viininmaistajaiset *2x konserttilippu *suomea puhuvan oppaan palvelut retkien
aikana sekä Tallinnasta Tarttoon ja takaisin kuljetuksien ajan
Laiva-aikataulu:

Helsinki-Tallinna Eckerö Linen M/S Finlandia klo 09.00 -11.15
Tallinna-Helsinki Viking XPRS klo 16.30-19.00

Matkaohjelma:
Torstai 1.8.2019
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan M/S Finlandialla klo 09.00-11.15. Matkan ajan kokoustila käytössä, jossa
tarjolla pientä välipalaa. Aamiainen klo 08.30. Saapuminen Tallinnaan klo 11.15. Opas vastassa satamassa,
josta matka jatkuu Tarttoon ja kuljetus hotelliin. Majoittuminen ja illallinen.
Perjantai 2.8.2019
Aamiainen hotellissa. Kaupunkikierros Tartossa, jonka aikana
nähdään tämän viehättävän hansakaupungin historiallisia
rakennuksia ja tunnetuimpia nähtävyyksiä. Vieraillaan myös
Viron kansallismuseossa. Osa kierroksesta nähdään kävellen.
Lounas kaupungilla. Kuljetus hotellilta Leigon tilalle, jossa
konsertti. (Istumapaikat. Parkkipaikalta konserttipaikalle noin
500 m kävely) Tartosta matkaa Leigoon noin 35 kilometriä.
Konsertin jälkeen paluukuljetus Tartoon.
Lauantai 3.8.2019
Aamiainen hotellissa. Lähtö oppaan johdolla vierailulle Cantervillan
kartanoon. Cantervillan kartano perustettiin 1749. Aluksi kartano kuului
von Schreiterfeldtin suvulle ja 1873 se siirtyi von Müllereille, joille
kartano kuului vuoteen 1919 saakka. Kartano toimii nykyisin hotellina.
Kartanon nykyiset omistajat asuvat perheineen kartanon
sivurakennuksessa ja ovat kunnostaneet kartanoa 20 vuoden ajan.
Lounas päivän aikana. Cantervillasta kuljetus Leigoon, jossa konsertti
(istumapaikat). Konsertin jälkeen kuljetus Tarttoon.

Sunnuntai 4.8.2019
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus. Matkalla Tallinnaan vieraillaan Pôltsamaalla viinikellarissa, jossa
viininmaistajaiset. Keittolounas matkalla. Viking XPRS lähtee Tallinnasta klo 16.30. Helsinkiin tulo klo 19.00.

Majoitus:
Hotelli Draakon***
Raekoja Plats 2, 51003 Tartu
Puh. +372 744 2045
www.draakon.ee
Sijaitsee Tarton ydinkeskustassa raatihuoneentorin vieressä. Vanha, historiallinen rakennus 1600-1700luvuilta. Hotellissa yhteensä 40 huonetta, joissa wc, kylpy/suihku, hiustenkuivaaja, TV ja puhelin.
Huoneiden koko ja muoto vaihtelee. Kokolattiamatot. Ravintola, olutkellari ja kokoustilat.

Tärkeää:
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille, matkalla ei ole esteettömiä kuljetuksia eikä hotelli ole esteetön, ja
retkillä kävellään. Myös Leigo-järvellä, konserttipaikalla kävellään.
Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 20 matkustajan ryhmää.
Hinnat perustuvat tarjoushetkellä voimassa oleviin hintatietoihin, valuuttakursseihin, veroihin ja
määräyksiin, joiden mahdollisesti muuttuessa pidämme oikeuden vastaaviin hintamuutoksiin.
Matkustusdokumentit: Suomen kansalaisella on oltava matkalla mukana koko matkan ajan voimassa oleva
passi tai EU-henkilökortti.
Vakuutus: Suosittelemme kaikille matkan aikana voimassaolevaa matkavakuutusta ja sen
voimassaolon tarkistusta jo matkavarausta tehtäessä peruutuskulujen sekä henkilö- ja
matkatavaravahinkojen varalle.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä vastuullisen
matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja.
Ilmoittautumiset: Tarja Haapala, puh. 040 3666018, tarja.haapala@welho.com 25.2. mennessä. Paikkoja
rajoitetusti, ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
Ilmoittautumisen yhteydessä kerrottava yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero), syntymäaika ja
mahdolliset erikoisruokavaliot.
Maksut: varausmaksu 150 €/hlö kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta, loppumaksu 19.6. Matkatoimisto
lähettää suoraan matkavahvistuksen/laskun jokaiselle, ja noin 2 viikkoa ennen matkaa tarkemman
matkaohjelman.

TERVETULOA MUKAAN!

