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TALLINNAAN

TERVETULOA
PÄIVÄRISTEILYLLE

         RYHMILLE
LAUANTAIVIIHTEEKSI
monelle lähes kotiovelta.
Hinta edellyttää minimi

38 henkilön ryhmäkokoa. 60,-

Kokoa
ryhmä

- bussimatkat aikataulunmukaisella reitillä
- laivamatkat H:ki-Tallinna-H:ki kansipaikoin
- 1 hytti ryhmän yhteiskäytössä päällysvaatteille

HINTAAN SISÄLTYY;

- ja MUKAVASTI OMALLA BUSSILLA
4 TUNNIN OSTOSKIERTOAJELU,
jolle lähtö on heti tuloselvityksen
jälkeen. Kohteina ensisijaisesti ovat
1. Karnaluks-käsityömekka https://shop.kl24.ee/
2. Ülemiste Keskus, Viron suurin Kauppakeskus
      www.ulemiste.ee/en/centre-map/
Ülemiste Keskukselta ajetaan tarvittaessa
noutamaan Karnaluksiin jääneet asiakkaat.
3. Balti Jaaman tori (avasi uusittuna 2017)
https://fi.astri.ee/bjt/kategooriad/?filter=sale
4. Mere Puiestee 8 kohdalle (on keskustassa)
pysäköidään bussi. Vastapuolella on Livikon
alkoholimyymälä ja Rotermanni-kauppakeskus.
VARO - VARO KADUN YLITYSTÄ!
Bussi satamaan lähtee klo 16.30
   Mere Puiestee 8 kohdalta.
Satama-alueella voi tehdä vielä ostoksia!

LISÄMAKSUSTA ennakolta varattuna
AAMIAINEN LAIVALLA 14,-/henkilö
meno-paluu B4 hytti 49,- ja A4 hytti 59,-

SUOSITTELEMME ENNAKKOVARAUSTA!

Ilmoita ennakolta lähtöpaikkasi. Bussi pysähtyy vain niillä
lähtöpaikoilla, josta on ilmoittautunut tulevia matkustajia.
04.05     Laitilan linja-autoasema 01.25
04.20    Kalanti; Kalantitalon pysäkki 01.05
04.30  Uki; Honkatie/Jalavatie risteys 00.55
04.31  Uki; Honkatie/Tammitie risteys 00.50
04.45      U:gin linja-autoasema 00.40
05.00     Lokalahti; Salmenperän th. 00.25
05.10           Vinkkilän th:n pysäkki 00.15
05.20      Mietoisten th:n pysäkki 00.05
05.30     Maskun th:n Seikelän pys.     23.35
05.45  Raision ABC Piilipuunkatu 2 23.20
07.50  HELSINKI; LÄNSITERMINAALI 21.30

B U S S I - A I K A T A U L U

     LAIVA: FINLANDIA MENO-PALUUSSA
09.00      H:KI; LÄNSITERMINAALI 21.00
11.15             TALLINNA 18.30

L A I V A - A I K A T A U L U

 Bussin tuulilasissa kyltti Matka-Mekka Oy
 BUSSI: LIIKENNEYHTIÖ PUTUS OY

AIKATAULU sitoumuksetta perustuen ECKERÖ
LINE Oy:n julkaisemaan LAIVA-AIKATAULUUN
HUOMIO! Matkatavarat saa jättää bussin tavara-

tilaan laivamatkan ajaksi meno-paluussa
ilman alkoholijuomia ja tupakkatuotteita!

Matkatavaroiden enimmäispaino 25 kg./hlö.

Menemällä hyvissä ajoin laivaan saa hyvän paikan matka-ajalle!
Tallinnassakin jaetaan laivaannousukortit bussissa 17.30 mennessä.

MATKUSTAJALUETTELOA VARTEN PYYDÄMME ILMOITTAMAAN SEURAAVAT TIEDOT VIIMEISTÄÄN
 7 vrk ENNEN LÄHTÖPÄIVÄÄ TOIMISTOOMME; SUKUNIMI & ETUNIMI & SYNTYMÄAIKA.

Voimassaoleva PASSI tai VIRALLINEN HENKILÖKORTTI on oltava matkalla mukana.
Peruutusehdot risteilyillä: Peruutuksista 31-14 vrk. ennen lähtöä veloitamme toimistokuluina 20,-/henkilö.

13-2 vrk ennen lähtöpäivää veloitus 25,-. Alle 2 vrk ennen lähtöpäivää veloitus on koko matkan hinta.
PERUUTUSTEN KÄSITTELYPÄIVIÄ OVAT AINOASTAAN ARKIPÄIVÄT MAANANTAISTA PERJANTAIHIN.
Ilman kuluja voi peruuttaja vaihtaa tilalleen toisen henkilön ilmoittamalla tilalle tulevan henkilö- ja osoitetiedot.

TERVETULOA MATKOILLEMME BALTIAAN!
Meiltä saat seura-, ryhmä- ja yksityismatkat,
viisumit ja erityisohjelmat eri ammattialojen
edustajille. Lisäksi järjestämme oppilaitos-
ym. vierailuja toivomustenne mukaisiin
kohteisiin Venäjällä ja Baltiassa.
Bussikuljetukset kokenein kuljettajin!

Postiosoite: Koulukatu 7
2 3 5 0 0  U U S I K A U P U N K I
PUHELIN 02-842 3512
Kotisivu: www.matka-mekka.fi vuotta!

Y
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S-ETUKORTILLA on käyttöä
myös Tallinnan Prismoissa!
Ryhmät voivat päättää itse

kohteet, joihin haluavat
kuljetuksen sisältäen ostoksille.

SUOMALAISELLA laivalla mukavasti,
edullisesti ja kaikista laivaostoksista
saat S-Etukortilla bonukset ”kotiin”!
Yli 100 € kertaostoksesta EckeröMarketista
vapaa risteily ilman bussikuljetusta.
 Lisätietoa > www.eckeroline.fi
      ********************



  Mielenkiintoinen, viihtyisä Tallinna!
Tallinnassa on kaikki lähellä ja pienessä ajassa voit tutustua moneen

mielenkiintoiseen kohteeseen ja vielä jää aikaa nauttia vaikkapa
virolaisen keittiön antimista sekä tehdä tuliaisostokset laitakaupungin

edullisimpien kauppojen valikoimista tai keskustan trendiliikkeistä.
Tallinnan kasvitieteellinen puutarha
Vain 10 kilometrin etäisyydellä kaupungin melusta puhdas luonto ja kauniisti suunniteltu maasto ovat harmoniassa.
Täällä kasvavat vierekkäin ulkomaiset harvinaisuudet ja tunnistamisen iloa tarjoavat tutut virolaiset kasvit.
Usean tuhannen kasvilajin joukosta löytyy kiinnostavaa niin todelliselle luonnonystävälle, kuin myös löytämisen riemua
ja silmäniloa kaikille. Kerätyt kokoelmat ja suunnitellut avomaa- ja kasvihuonenäyttelyt ovat ainutlaatuisia ja runsas
lajisimpia (yli 8000 lajia ja lajiketta) Virossa. Mielen puutarha (Meelte Aed) on 3500 m2 kokoinen, siellä kasveja voi
katsella, kosketella, haistella, joskus myös maistella ja jopa kuunnella, ja se on suunnattu ennen kaikkea erityistar-
peisille, mutta myös ammattilais- ja harrastuspuutarhureille, lääkekasveista kiinnostuneille, herkkusuille ja koululaisille.
Mahdollisuus tilata opastettu retki tai tutustua itsenäisesti äänioppaan avulla.
https://www.visitestonia.com/fi/tallinnan-kasvitieteellinen-puutarha

Tallinnan TV-torni
1980-luvulla rakennettu TV-torni on Viron korkein rakennus, mutta tänä päivänä myös teknologiaa hyödyntävä nähtävyys,
jolla on tarjottavanaan paljon muutakin kuin huikeat näköalat. 314 metriä korkeaan torniin saapuvat kävijät aloittavat
vierailunsa tornista kertovalla 3D-elokuvalla ja nauttivat sen jälkeen virolaisten saavutuksista sekä TV-tornin historiasta
kertovasta interaktiivisesta näyttelystä. Sitten matka jatkuu näköalatasanteelle ja kahvilaan 170 metrin korkeuteen, missä
näköalojen lisäksi on tarjolla myös erityinen panoraamaohjelma. Kävijät voivat nauhoittaa ja lähettää oman videotervehdyk-
sensä tornin TV-studiolla. Tässä Tallinnan symboliksi muodostuneessa tornissa järjestetään myös konsertteja, esityksiä,
näyttelyitä ja muita tapahtumia ympäri vuoden. Lisämaksusta tornissa voi osallistua Reunakävelyyn, jolla käydään näkö-
alatasanteen ulkoreunalla. Säävarauksella tornilla myös seinäkiipeillään. Kun yhdistää TV-tornivierailun ja käynnin läheisessä
Kasvitieteellisessä puutarhassa, saa tapahtumientäyteisen päivän, josta nauttii koko perhe.
https://www.visittallinn.ee/fin/matkailija/nae-koe/nahtavyydet/pid-66827/tallinnan-tv-torni

Lentosatama (Viron merimuseo) Euroopan jännittävin merimuseo on Lentosatamassa!
Historiallisessa vesilentokoneiden hallissa on esillä noin 200 aitoa näyttelyesinettä: todellinen sukellusvene Lembit,
vuosisadan ikäinen jäänmurtaja Suur Tõll, vesilentokone Short 184, vanhimman virolaista alkuperää olevan laivan hylky jne.
Avoinna kahvila MARU ja museomyymälä. Maailmanympärysmatka sukellusveneellä, kuvaus meriväen asuissa, akvaario,
simulaattorit, paperilennokkien lennätys, lastennurkkaus piirustusvälineiden, rakennuspalikoiden ja aidon purjeveneen kera,
leikkikenttä ulkona - ohjelmat ja itsenäiseen vierailuun tarkoitetut materiaalit ovat leikkisiä ja avartavat sekä lasten että
aikuisten maailmankatsomusta. https://www.visitestonia.com/fi/lentosatama-viron-merimuseo

Taidemuseo Kumu
Vuonna 2006 avattu Kumu on Viron taidemuseon suurenmoinen päärakennus, jolla on useita tehtäviä.
Siellä sijaitsee suurin osa Viron taidemuseon kokoelmista, konservointi-restaurointiosasto, kaikille
kiinnostuneille avoin kirjasto ja taidemuseo Kumun perusnäyttely ja vaihtuvat näyttelyt, modernin t
aiteen galleria, auditorio ja koulutuskeskus. Kumun perusnäyttely esittelee virolaista taidetta 1700-luvun
alusta vuoteen 1991, vaihtuvissa näyttelyissä on esillä myös kansainvälistä ja modernia taidetta.
Taidemuseo Kumu valittiin vuonna 2008 Euroopan parhaimmaksi museoksi ja museoiden vuosipalkinnon
 voittajaksi. Euroopan museoiden vuosipalkintoa jakaa Euroopan museofoorumi (European Museum
Forum), jonka toimintaa tukee Euroopan Komissio. https://www.visitestonia.com/fi/taidemuseo-kumu
Tarjolla olevan kulttuurikalenterin löydät tästä! https://kumu.ekm.ee/fi/aukioloajat/kalenteri/

Linkki sivustolle, jossa runsaasti tietoa Tallinnasta
http://tallinnaa.com/tallinnan-vanhakaupunki/

Tallinnan kartta (koko muuttuu hiirellä rullaten)
http://www.worldmapfinder.com/GoogleMaps/Fi_Europe_Estonia_Tallinn.html

Tietoa Virosta http://balticguide.ee/ ja https://www.visittallinn.ee/fin

Tallinnassa alennuksia museoihin ja jopa ilmaispalveluita kun hankit
Tallinna-kortin https://www.visittallinn.ee/eng/tallinncard
Kortti hankkii hintansa takaisin jo yhdellä matkalla todellisilla eduilla!

Julkinen liikenne Tallinnassa, katso Tallinna-kortin käyttö
https://www.visittallinn.ee/fin/matkailija/suunnittele/liikkuminen/julkinen-liikenne

Tallinnan Pieni Matkaopas auttaa monessa asiassa, siirrä linkki kännykkään ....
http://www.pienimatkaopas.com/tallinna/ruokailu.html

Viihtyisää matkaa!    Mugav reis teile!
Suositeltavaa on, että matkalaukut & kassit & tuotepakkaukset on merkitty matkustajan nimi- ja osoitetiedolla.

Sunnuntaista-perjantaihin lähdöt edullisemmin johtuen laivapaikkojen kysyntää vastaavasta hinnoittelusta.


