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Pohjolan Matka    
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KESÄMATKA VIROON – BALTIC QUEEN RISTEILY JA IHASTUTTAVA VIHULAN KARTANO 2.-
4.8.2016 
 

Tällä matkalla vietetään ensimmäinen yö upealla Baltic Queen –
risteilyaluksella nauttien laivan monipuolisesta viihdeohjelmasta. 
Toisena matkapäivänä matka Tallinnasta jatkuu oppaan johdolla upeasti 
entisöityyn Vihulan kartanoon ja matkanvarrella tutustutaan myös 
muihin ihastuttaviin kartanoihin. Tervetuloa mukaan! 

 
Matkaohjelma Tiistai 2.8. 
 Bussimatka Helsinkiin reittiä Suomussalmi-Kajaani-Helsinki; matkalla 

tarvittavat tauot.  
  
 Klo 17.00 Helsingin Länsisatamassa. 
 Klo 18.30 Baltic Queen lähtee Helsingistä Tallinnaan; ilta ja yö merellä 

nauttien laivan monipuolisesta risteilyohjelmasta ja palveluista.  
 Yöpyminen B2-hyteissä. 
 
 Keskiviikko 3.8. 
 Meriaamiainen laivalla.  
 

Klo 08.30 suomenkielinen opas ryhmää vastassa Tallinnan satamassa. Aluksi 
lyhyt  tututuminen Tallinnaan, jonka jälkeen matka jatkuu kohti Lahemaan 
Kansallispuistoa. Matkalla nähdään kaunis kalastajakylä KÄSMU, jota 
kutsutaan myös kapteenien kyläksi. Matka jatkuu SAGADIN kartanoon. 
Nykyinen päärakennus rakennettiin komeaksi barokkityyliseksi runsaine 
rokokoo-koristeineen. Sagadin käsityökeskuksessa mahdollisuus ostoksien 
tekoon. Nautitaan kävelystä kauniissa puistossa. Sagadista matka vie 
edelleen edeganttiin ja hienosti restauroituun PALMSEN kartanoon 
Vaaleanpunaiseksi maalattu barokkityylinen kartanorakennus kohoa näkyviin 
nurmikkokentän ja sinivihreiden aarniopuiden taustalta. Täällä tutustutaan 
kartanoon ja katsotaan lyhyt kansallispuistosta kertova filmi, jonka jälkeen 
viininmaistajaiset kartanon päärkennuksen tunnelmallisessa viinikellarissa ja 
kevyt lounas Palmsen kartanon kapakassa. Matka jatkuuu ihastuttavaan 
Vihulan kartanoon, joka on ritarikartano 1500-luvulta ja Viron yksi 
kauneimmista  kartanokokonaisuuksista Virossa. 

 
 Iltapäivällä majoittuminen Vihulan kartanon eri rakennuksissa oleviin 

huoneisiin, jotka ovat korkeatasoisia ja mukavasti sisustetttuja.  
 
 Majiottumisen jälkeen kävelykierros kartanon alueella ja omatoimista aikaa 

nauttia kartanoalueen rauhasta, tai käydä rentoutumassa (lisämaksusta) Eco-
Spa –kylpylässä ja tasokkaissa hoidoissa.  

 
 Päivällinen kartanon ravintolassa. 
 
 Yöpyminen. 
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 Torstai 4.8. 
Runsas kartanoaamiainen. 

Siirtyminen bussilla Tallinnaan. Tallinnassa hetki ostosaikaa. 
Klo 12.30 laivamatka Tallinkin Baltic Queen -aluksella Tallinnasta Helsinkiin. 
Klo 16.00 laiva Helsingissä, josta matka jatkuu omalla bussilla 
Suomussalmelle. Matkalla tarvittavat tauot. Yöllä perillä Suomussalmella. 

 
Hinta  269 euroa/henkilö. 
 
Hintaan sisältyy - bussimatkat ohjelman mukaan, oma bussi ja kuljettaja mukana Virossa 

 - laivamatka Helsinki-Tallinna B2-hytissä 
 - laivamatka Tallinna-Helsinki kansipaikoin 
 - bussinlauttaus Helsinki Tallinna ja Tallinna-Helsinki 
 - meriaamiainen menomatkalla 
 - opastettu retki suomenkielisen oppaan johdolla Tallinna-Vihula  

- pääsymaksu Sagadin kartanoon 
 - pääsymaksu Palmsen kartanoon 
 - kevyt lounas kartanossa 
 - 1 vrk majoitus Vihulan kartanossa 2-hengen huoneessa 
 - päivällinen kartanon ravintolassa 
 - kartanoaamiainen 
 
Majoitus Vihula Manor Country Club 
 Upeasti entisöity kartanohotelli vain tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta. 

Vihulan kartano tarjoaa moderneja mukavuuksia perinteisissä puitteissa. 55 
huonetta, ravintola, vinoteekki, kokoustilat sekä uusi ja ainutlaatuinen eco-
spa. Majoituspaikat eri rakennuksissa, kuten viinapolttimossa, navetassa, 
vaunuvajassa, kyyhkysen talossa, Tagamõisassa aitassa tai 
päärakennuksessa. Huoneet ovat kaikki erinäköisiä, mutta korkeatasoisia ja 

mukavasti sisustettuja. 
  
Bussi Laadukas 50-paikkainen tilausajobussi; varusteina mm. wc, dvd, ilmastointi. 
 Oma bussi ja ammattitaitoinen, kohteet ja käytännönasiat matkalla tunteva 

kuljettaja Virossa mukana; matkatavarat kulkevat vaivattomasti mukana 
bussissa aina lähtöpaikkakunnalta Vihulaan ja takaisin, myös laivamatkojen 
aikana (ei alkoholijuomat). Järjestämme kuljettajan majoituksen matkan 
aikana.  

 
Lisämaksusta  -     Yhden hengen huone 

- ruokailut laivalla (illallinen 33 eur/hlö, päivällinen 25 eur/hlö). 
 
Varaukset 27.5.2016 mennessä p. 0201 303 395 /Pohjolan Matka tai 

maarit.lukkari@pohjolanmatka.fi 
  
 Viroon matkustettaessa matkalle tarvitaan voimassa oleva passi tai 

uudenmallinen henkilökortti. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän 
matkavakuutuksen ottamista. 

    
 Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja ja Pohjolan Matkan 

ryhmämatkaehtoja (www.pohjolanmatka.fi). Vastuullinen matkanjärjestäjä 
Pohjolan Matka. Hinta edellyttää noin 30 henkilön ryhmää. 

 
 Tervetuloa mukaan! 
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