
MATKAINFO           27.2.2019/mal 

 

ESPOO ART - ryhmämatka  Helsinki-Tallinna-Helsinki 15.-16.5.2019 

          ECKERÖ Line m/s Finlandia  

 

Aikataulu Lähtö  ke 15.5. klo 09.00  Helsinki – klo 11.15 Tallinna  
  Paluu  to 16.5.  klo 18.30 Tallinna – klo 21.00 Helsinki 
   

Jos haluat vain päiväristeilyn, sekin on mahdollista, mutta ohjelmasta jää 
puuttumaan paljon. Päiväristeilyllä paluu samana päivänä ke 15.5. klo 18.30-21.00 
Tallinna-Helsinki (päiväristeily ryhmähintaan vain jos min. 10 henkeä ryhmässä) 
 

Matkalle voivat osallistua myös ystävät ja puolisot, koska kukin maksaa matkansa 
itse. Osallistujamäärä  minimi 20 hlö - maximi 40 hlö. 
Espoo Art ei osallistu matkakuluihin. Matkanjohtajana Maritta Laitinen.  

 

Majoitus Hotelli Viru, 2-hengen huoneissa 15.5.-16.5. (1-hh huone lisähintaan 56€) 
 

Matkaohjelma (muutokset mahdollisia) 

Keskiviikko 15.5. 

 klo 11.30/11.45  Bussi satamassa – matka Kadriorgin museoon 

 klo 12.00-13.00 Opastuskierros (n 60 min) 

1. Kadriorgin Museo (os.A.Weizenbergi 37) - esillä Viron 100-vuotisjuhlanäyttely 
”Alussa olivat ....Köhler ja Weizenberg”  Museon alueella myös upea 
Kadriorgin puisto (perust. v 1718) 

klo 13.10-13.30  Kumu Reval Café : kahvi/tee, voileivät, virvokkeita 

klo 13.30-14.30  Opastuskierros (n 60 min) 

2. KUMU Viron Taidemuseo  - pysyvä näyttely ”Aarreaitta” sekä”Konflikteja 
ja mukautumista (1940-1991)  

klo 14.45-15.00  Bussikuljetus hotelli Viru (huoneet luvattu klo 15.00) 

             Huoneiden avainkorttien jako vastaanotossa/ Maritta 

klo 16.00 -17.00       (paikalla viim. klo 15.45) lippujen jako 

3. Estonian Concert Hall – ”Matinee”, Viron kansallinen mieskuoro, 
kuorojohtajia ja solisteja (kesto 1 tunti: ei väliaikaa)  (os. Estonia pst 4) Hotellilta 

noin 5 minuutin kävelymatka konserttihalliin)  

Huom. varattu 30 kpl lippuja (dead line 29.3. varauksille) 

 klo 17.30-18.30 

4. KGB-Museo /Viru-hotelli 23.krs. Tapaaminen  Viru-hotellin 
vastaaottoaulassa viimeistään 10 min ennen (eli konsertista suoraan!) Vain 
opastetut käynnit mahdollisia. MAX 25 henkeä! 

 klo 19.30/20.00 

5. Illallinen: mahd. Restoran Scheeli tai Hotelli Viru,  mikäli  yhteistä illallista 
toivotaan. Menujen hinta-arvio 25-30 eur/hlö.  

 

 

 



Torstai 16.5.  

 klo 07.30-10.00  

 Aamiainen Hotelli Viru 

HUOM. huoneiden luovutus viim. klo 12.00, joten jos osallistut päivän   
ohjelmaan, huone luovutettava ennen bussille lähtöä. Tavarasäilytys hotelli 
Virun vastaanotossa.  

 klo 10.30  Bussi hotellista  Navitrolla Galleriin   

 klo 11.00-12.00 

6. Navitrolla Gallerii (os. Peetri 5) 

klo 12.10 Bussi kohti Helios Hallia 

klo 12.30-13.30 

7. Helios Hall (os. Sauna 1-3); Multimedia taidenäyttely ”Monet2Klimt”, jossa 
reilut 130 teosta (Monet, Klimt ja van Gogh) klassisen musiikin kera, kesto 
n 45min (ennakkovaraus ok) 

klo 13.30 -  17.30  

8. Iltapäivällä mahdollisuus oma toimisesti lounastaa ja tutustua Tallinnan 
keskustan muihin gallerioihin ja käydä mm. taidetarvikeliikkeissä (kartta ja 
tiedot paikoista osallistujille)  

 

klo 17.30  Bussikuljetus (halukkaille) 

Hotelli Virusta A-terminaaliin, jossa n 17.45. Laivalla pitää olla 
viimeistään 30 min ennen lähtöä, portit suljetaan silloin !!   

 

Palvelut laivalla 
  Matka tehdään m/s Finlandialla ja matka sisältää: 

- kokoustilan meno-paluu matkoilla 
- Lounge-tarjoilun meno-paluu matkoilla, joka sisältää suolaista ja makeaa 

purtavaa, hedelmiä, kahvia/teetä, virvokkeita, olutta sekä puna- ja valkoviiniä 
hanasta. 

- matkatavaroiden säilytys ko. tilassa 
- kokoustilassa on mm WiFi 

 
HUOM  
Jos haluat meriaamiaisen laivalla a) 8.30-9.30 tai b) 10.00-11.00 (14e) ja/tai 
paluumatkalla buffet-ruokailun (28e) klo 18.15, tällöin kokoustilat eivät ole 
käytettävissäsi, vaan  matkatavaroita varten on syytä varata sisähytti 
Ilmoita tästä erikseen ilmoittautumislomakkeen huomautus-osassa. 
  

Matkapaketti – hinnat 
 

Laivamatkat, loungeruokailut ja hotelli  2-hh huoneessa  102 €/hlö 
a) koko ohjelma: bussi, opastukset, sisäänpääsyt, kahvitauko    58 €/hlö 
b) vain 1. pvn ohjelma: bussi, opastukset, sis.pääsyt, kahvitauko   40 €/hlö  
c) Konserttilippu erikseen 15.5. (max 30 kpl)       6 €/hlö 
d) Yhteisillallinen (mikäli järjestetään ja osallistut ) ~  arvio       25-30 e/hlö  
 

Matkan lopullinen hinta tarkentuu sen mukaan mitkä vaihtoehdot valitset.  
 
  

   



Päiväristeily 15.5. myös mahdollista; hinta 35 e/hlö, joka sisältää laivamatkat, 
menomatkalla kokoustilan lounge-tarjoilun. Hinta edellyttää min 10 henkeä. Matka-
aika: meno (kuten hotellipkt) ja paluu 15.5. klo 18.30 Tallinnasta. Jos osallistut 
1.päivän ohjelmaan, tulee ohjelmalisää 35 €/hlö 

 

Dead linet!! Konserttiliput on vahvistettava  29.3.19 mennessä  
Matkan henkilömäärä on vahvistettava Eckerö Linelle viim. 5.4.19 
sekä matkustajatiedot ja huonejako viim. 15.4.19 
OLE siis ajoissa liikkeellä  

 

Muuta käytännön tietoa 
 

  Matkavahvistus, tarkennukset ja maksutiedot lähetetään ilmoittautuneille ! 
 

Bussi käytössä osassa ohjelmaa 
Bussikuljetukset  15.5. satamasta museoihin Kadriorg ja Kumu ja sieltä hotelli Viruun.  
Bussikuljetukset 16.5. hotellista ohjelman mukaan Helios Halliin asti. Illalla kuljetus 
hotellista A-terminaaliin.  

    

Omatoimisesti 

Taidenäyttelykierroksille voit lähteä omatoimisestikin, ellet halua liikkua ryhmän 
mukana.   

PASSI   Huom. Tallinnan  matkalla vaaditaan passi tai kuvallinen henkilökortti (ajokortti ei 
kelpaa) 

 

Ilmoittaudu  Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 

Ilmoittautumislomake (huom myös osoitetiedot!)täytettävä huolellisesti sen 
mukaan mihin osallistut. Jos matkakumppanisi ohjelma poikkeaa omista 
valinnoistasi, tieto siltä osin sivu 2 Ilmoittautumislomakkeelle.  
Täytä myös matkakumppanin henkilö- ja osoitetiedot !!  
 

Maritta Laitinen: mai.laitinen@kolumbus.fi tai 040 5273268 
- lähetä  liitteenä oleva ilmoittaumislomake skannattuna sähköpostitse 
- tai laita kaikki kysytyt tiedot sähköpostiin tekstinä 
- tai soita 
- tai pistä lomake/lomakkeet postiin (Laitinen, Puutarhatie 11B, 02710 Espoo) 

(soita/tekstiviesti jos postitat aineiston, ettet joudu hitaan postimme vuoksi 
jonoon ja tiedän odottaa postia) 
 
 
 
 

LIITTEET Ilmoittautumislomake 
Tietoa kohteista 

mailto:mai.laitinen@kolumbus.fi

