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Tartto ja Leigon järvimusiikkifestivaali 5
pv

Esittely
Leigon järvimusiikkifestivaali - kulttuuria yllättävässä ympäristössä.
Leigon ulkoilmakonsertit ovat Euroopankin mittakaavassa elämys. Konserttipaikka on Otepään lähellä. Leigon tilan
mailla sijatsevan pienen järven keskellä olevalle saarelle on rakennettu estradi. Järveä ympäröivillä rannoilla, jopa
tuhannet kuuntelijat seuraavat esityksiä. Tapahtuma tarjoaa paljon enemmän kuin vain konsertin. Esityksissä
yhdistyy harmonisesti musiikki, taianomainen maisema, tuli-installaatiot ja vesi.
Tuliaisostosten tilaus hoituu kätevästi bussissa menomatkalla!
Lähtöpäivä 31.7.2019.

Matkaohjelma
1. matkapäivä
Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus Helsingin Länsisatamaan, jossa maihinnousukorttien jako. Helsingistä
tulevat noutavat maihinnousukortit terminaalin 1. kerroksesta Pohjolan Matkan lähtöselvityksestä alkaen klo
17.00. Europa lähtee Helsingistä klo 18.30. Ilta ja yö laivalla.
2. matkapäivä
Maihinnousu Tallinnassa alkaen klo 8.00. Halutessaan laivassa voi olla klo 9.30 saakka. Klo 09.30 jälkeen
aloitamme matkan kohti Tarttoa (n. 3h). Tarttoon saavuttua nautimme lounaan. Lounaan jälkeen teemme
opastetun kiertoajelun/-kävelyyn. Kierroksen aikana käymme mm. Toomemäellä, Raatihuoneen aukiolla,
Johanneksen kirkolla ja Yliopiston kasvitieteellisellä puutarhalla. Teemme kierroksen suomenkielisen oppaan
johdolla. Retken jälkeen majoitus hotelli Dorpat. Ilta vapaata aikaa tutustua kaupungin tarjontaan. Tartto on täynnä
ihania kahviloita ja ravintoloita, mielenkiintoisia museoita sekä hienoja rakennuksia ja puistoja. Myös
ostosmahdollisuudet ovat hyvät.
3. matkapäivä
Aamiainen hotellissa. Klo 10.00 lähtö tutustumaan Viron kansallismuseoon. Viron Kansallismuseo avattiin Tarttoon
vuonna 2016. Museo nousi heti yhdeksi koko maan hienoimmista museoista. Viron kansallismuseo on
kansallismuseona virolaisuuden tulkitsija, kansan perusarvojen kantaja ja jatkuvuuden haltija. Museossa on kaksi
perusnäyttelyä. "Kohtumised" ("Tapaamiset") on näyttely tavallisista virolaisista, jotka ovat eläneet maassa eri
aikoina. Näyttely "Uurali kaja" ("Uralin kaiku") esittelee suomalaisugrilaisten ja samojedien perinteistä arkikulttuuria.
Rakennuksen pituus on huikeat 356 metriä ja se on arkkitehtuurisesti kiinnostava kokonaisuus. Joten ennen
museoon sisään menemistä kannattaa pysähtyä hetkeksi ulos ihailemaan arkkitehtien kädenjälkeä. Museoon
tutustumisen jälkeen paluu hotellille. Iltapäivä ja ilta omaa aikaa nauttia hotellin ihanan kauneushoitolan palveluista
tai tutustua kaupungin mahtavaan kulttuuritarjontaan.
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19410
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).

Pohjolan Matka käyttää valtakunnallista 0201 -yritysnumerointia, jolloin soitettaessa puhelujen hinnat ovat 8,35 snt/puh + 16,69
snt/min (alv. 24 %), ulkomailta ko. maan ulkomaanpuhelumaksu.

4. matkapäivä
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä omaa aikaa tutkia mitä tarjottavaa yliopistokaupunki Tartto tarjoaa. Tartto on
Viron toiseksi suurin kaupunki ja luovan sekä tieteellisen kulttuurin keskus, joten sieltä löytyy aina kiinnostavia
tapahtumia teatteriesityksistä konsertteihin ja festivaaleihin. Myös Tarton ravintolatarjonta on kiinnostava. Klo
16.00 lähtö kohti Leigon järvimusiikkifestivaalia. Matkaa Leigoon taitetaan luonnonkauniin Etelä-Viron kautta
Otepäähän. Tutustutaan luonnonkauniiseen Otepään kaupunkiin sekä käydään Tehvandin
hyppyrivuorella. Hyppyrimäeltä avautuu eriomaiset näköalat Etelä-Virolle tyypilliseen kumpuilevaan maisemaan.
Otepää on saanut nimensä karhunpään muotoisen linnavuoren mukaan - murteessa sana "ott" tarkoittaa karhua. N.
klo 18.30 saapuminen Leigon maatilalle, jossa Leigon musiikkifestivaalit. Lauantai on festivaalin pääpäivä, joilloin
isolla lavalla esiintyy mm. Leigo sinfonia orgesteri. Päätöskonsertissa on osana myös tulishow. Musiikki ja luonto
muodostavat ihastuttavan kokonaisuuden, josta nautitaan myöhään iltaan saakka. Festivaalin alueella on niin
juoma- kuin ruokailumahdollisuuksia, joita voi hyödyntää illan aikana. Paluu hotellille ohjelman päätyttyä n. klo
23.00
5. matkapäivä
Klo 07.00 paluumatka Tallinnaan, lähtöaamuna jokainen asiakas saa mukaan pienen aamiaislaatikon. Tallinnaan
saavutaan n. klo 10.00. Ostosbussit ovat mukana Tallinnassa D-terminaalin parkkipaikalla klo 10.00-10.15, jolloin
voi tuoda tuliaisostoksensa bussiin (Huom! ei alkoholijuomia tai savukkeita). Ostosbussi mukana Tallinnassa
liittymäkuljetuksen varanneille! Laivaannousu Tallinnassa päättyy 20 min. ennen laivan lähtöä. Europa lähtee
Tallinnasta klo 11.00 ja saapuu Helsinkiin klo 14.30. Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus
lähtöpaikkakunnille.
Hintaan sisältyy
- laivamatkat Helsinki-Tallinna B-luokan hytissä, Tallinna-Helsinki kansipaikoilla
- majoitus kahden hengen huoneessa
- aamiainen hotellissa (paluuaamuna aamiaislaatikko mukaan)
- suomenkielisen oppaan palvelut retkillä
- matkaohjelman mukaiset kiertoajelut, retket ja sisäänpääsymaksut
- 1 x lounas
- lippu Leigon järvimusiikkifestivaalille (numeroidut paikat)
Lisämaksusta
- liittymäkuljetukset satamaan (hinnat Katso hinnat -välilehdellä)
- ateriat laivalla
- yhden hengen huone
Huom! Laivayhtiö muuttaa varatut 4 hengen hytit 2 hengen hyteiksi, mikäli niissä majoittuu vain 2 henkilöä sekä Bluokassa B2- kerrosvuoteellisiksi hyteiksi mikäli niissä majoittuu vain 1 henkilö.
Muuta huomioitavaa
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoomme.
Internet-varauksissa matkan hinta suoritetaan yhdellä laskulla. Muilla tavoilla varattaessa matkan varausmaksut
määräytyvät seuraavasti:
- jos matkan hinta on alle 100 €, varausmaksu on 20 €
- jos matkan hinta on 100 € - 199 €, varausmaksu on 40 €
- jos matkan hinta on 200 € - 499 €, varausmaksu on 90 €
- jos matkan hinta on 500 € - 999 €, varausmaksu on 200 €
- jos matkan hinta on yli 1 000 €, varausmaksu on 300 €
Varausmaksuna voidaan myös periä yllä olevista poikkeavia summia, jos matkan hintaan sisältyy ennakkoon
ostettavia palveluja, joiden arvo on suurempi kuin yllä mainittu varausmaksu. Varausmaksun eräpäivä on viikko
varauspäivästä. Loppuerä matkan hinnasta on suoritettava viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua, internetvarauksissa 28 vrk.
Matkapaketin toteutuminen vaatii vähintään 25 matkustajaa. Matkanjärjestäjä voi peruuttaa yli kuusi päivää
kestävät matkat 20 päivää ennen matkan alkamista, kahdesta kuuteen päivään kestävät matkat 7 päivää ennen
matkan alkamista ja alle kaksi päivää kestävät matkat 48 tuntia ennen matkan alkamista
(matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 14 §:n 1 momentti).
Matkustajalla on oikeus perua matka, mutta hänen peruuttaessa sopimuksen ennen matkapaketin alkamista,
matkanjärjestäjä saa periä matkustajalta matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 15 §:n 2 ja 3 momentin
mukaisesti määritellyn asianmukaisen ja perustellun peruutusmaksun.
Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen niiden kustannusten kattamiseksi, jos matkustaja purkaa
sopimuksen, taikka tapaturmasta, sairaudesta tai kuolemasta aiheutuvien avustus- ja paluukuljetuskustannusten
korvaamiseksi.

Laivatiedot
Europan aikataulu
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19410
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).

Pohjolan Matka käyttää valtakunnallista 0201 -yritysnumerointia, jolloin soitettaessa puhelujen hinnat ovat 8,35 snt/puh + 16,69
snt/min (alv. 24 %), ulkomailta ko. maan ulkomaanpuhelumaksu.

Menoaikataulu
Helsinki Länsisatama

Lähtöaika

18:30

Tallinna D-terminaali

Saapumisaika

08:00

Tallinna D-terminalli

Lähtöaika

11:00

Helsinki Länsisatama

Saapumisaika

14:30

Paluuaikataulu

Majoitus
Hotel Dorpat ***
Hotelli sijaitsee Tarton sydämessä Emajoen rannalla. Hotellissa on 205 huonetta (170 x standard, 30 x superior ja 5 x sviitti).
Erillinen kerros allergikoille ja 5 huonetta liikuntaesteisille. Kaikissa huoneissa on TV, puhelin, Internet-yhteys ja hiustenkuivaaja.
Hotellissa ravintolassa ja aulassa langaton Internet-verkko. Hotellin vieressä pysäköintialue 20 ajoneuvolle.

Soola 6, Tartto

+372 733 71 80

http://www.dorpat.ee/index.php?page=131&

Hintatiedot
Lisämaksusta ennakkoon ostetut laivaruokailut
Illallisbuffet: Grande Buffet
1. kattaus klo 17.30 / 2. kattaus klo 20.30
Meriaamiainen: Grande Buffet
klo 7.00-10.00
Lounasbuffet: Grande Buffet
1. kattaus klo 12.00 / 2. kattaus klo 14.15
Aikuinen
Ateria

Nuori (12-17 v.)

Lapsi (6-11 v.)

Ennakkoon

Laivalla

Ennakkoon

Laivalla

Ennakkoon

Laivalla

12 €

13 €

7,50 €

8,50 €

5€

6€

17,50 €

19 €

10 €

11,50 €

8€

9€

Buffet-lounas

26 €

28 €

13 €

14 €

9€

10 €

Buffet-illallinen

34 €

36 €

16 €

17 €

11 €

12 €

Buffet-illallinen (20.11.-26.12.)

36 €

38 €

16 €

17 €

11 €

12 €

Meriaamiainen
Erikoisaamiainen

Illallis- ja lounasbuffetin hintaan sisältyy ruokajuomat (olut, viini, vesi, virvokkeet ja kahvi). Lasten (0-5 v.) ateriat
veloituksetta.
Palvelumaksut internet-varauksissa 0 €/varaus, muilla varaustavoilla 12 €/varaus. Alle 3 arkivuorokautta ennen lähtöä
tehdyistä muutoksista veloitamme 12 € muutoskuluja, muutokset tehtävä ma-pe klo 9-17.
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun
sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Pohjolan Turistiauto Oy on täysin vastuussa koko
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Turistiauto Oy on hankkinut lainsäädännössä
edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä
varalta, että yrityksestä/yrityksistä tulee maksukyvytön/maksukyvyttömiä. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302
mukaisista tärkeimmistä oikeuksista.
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta oleellisille
yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä
sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka. Pidätämme oikeuden
muutoksiin.
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19410
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).

Pohjolan Matka käyttää valtakunnallista 0201 -yritysnumerointia, jolloin soitettaessa puhelujen hinnat ovat 8,35 snt/puh + 16,69
snt/min (alv. 24 %), ulkomailta ko. maan ulkomaanpuhelumaksu.

Matkalle tarvitaan voimassa oleva passi, myös kaikilla lapsilla on oltava oma passi. Viroon ja muihin Schengen-alueen
maihin matkustettaessa käy myös uudenmallinen henkilökortti. Venäjälle matkustettaessa on passin oltava voimassa
vähintään 6 kk matkan päättymisen jälkeen.

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19410
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).

Pohjolan Matka käyttää valtakunnallista 0201 -yritysnumerointia, jolloin soitettaessa puhelujen hinnat ovat 8,35 snt/puh + 16,69
snt/min (alv. 24 %), ulkomailta ko. maan ulkomaanpuhelumaksu.

