VIRON KIERROKSELLE

HOTELLI PÄRNU ***

PÄRNU - VILJANDI
TARTTO - MUSTVEE
KUREMÄE - TALLINNA

Osoite: Rüütli 44 EE-80011 PÄRNU
Puhelin: +372-4478911 www.pergohotels.ee/hotparnu
Sijainti: Ydinkeskustassa, kävelykatu, useat kaupat,
ravintolat ja monet muut palvelut ovat miltei vieressä.
Rakennus: Valmistunut 1972, uusittu osittain 1995 ja
1999 Lisäksi tilojen käyttöä on muutettu ja modernisoitu.
Yhteensä 7 kerrosta, joista huonekerroksia 2-7 Hissi on.
Huoneet: Yhteensä 80 huonetta, tyypit std & premium,
family, deluxe, suite ja apartment. Lisävuode lapselle on
mahdollinen. Osa huoneista sopii allergikoille.
Huonevarustus: ilmastointi, wc, suihku, hiustenkuivain,
puhelin, televisio satelliittikanavin, minibaari ja parveke.
Palvelut: Ravintola, baari ja terassikahvila. Kuntokeskuksessa saunat ja poreallas. Lisäksi on hotellin
1. kerroksessa Spa-palveluita, mm. manikyyri, pedikyyri,
kosmetologi, parturi-kampaamo ja hierontapalvelut.
Kokouksia jne. varten 72 paikkainen juhlasali ja 26 paikkainen kokoushuone, saunasali ja neuvottelusviitit.
LUOTTOKORTIT: VISA MASTERCARD AMEX

Ryhmän haluamana aikana
4 päivän kestoiselle matkalle

SOPIMUSHINTA 360,35 matkustajan ryhmällä
ESIMERKKIOHJELMA RYHMÄLLE
Bussireitti tarpeenne mukaisesti.
Hinta osanottajamäärän ja lähtöpaikan mukaan.
Ohjelma laaditaan toivomustenne mukaan!

HINTAAN SISÄLTYY;
- bussimatkat ohjelman mukaisella reitillä

- laivamatkat H:ki-Tallinna-H:ki kansipaikoin
- majoitus 2-hengen std-luokan huoneissa
Pärnu-, Dorpat- ja Vana Wiru-hotelleissa
- puolihoitoruokailut ohjelman mukaan
- 19.-20.08. matkareitillä oppaan palvelut
- Olustveren kartanokohteiden pääsyliput
HINTAAN EI SISÄLLY MATKUSTAJAVAKUUTUSTA, jonka ottamista suosittelemme maksusuorituksenne yhteydessä.

S-ETUKORTILLA ”BONUKSET”
L A I VA L L A & TA L L I N N A S S A !

03.50
Porin linja-autoasema
04.10 Nakkilan th:n pikavuoropysäkki
05.00
Huittisten ABC-asema
05.20
Kanteenmaan th:n pysäkki
06.25 Karkkilan ABC tauko 30 min
06.35 Vihdin th:n pikavuoropysäkki
07.50 H:KI; LÄNSITERMINAALI

01.25
01.05
00.40
00.15
22.55
22.45
21.30

LAIVA-AIKATAULU

21.08. TALLINNASSA klo 12.00 huoneiden luovutus
klo 11.45 alkaen otetaan matkatavarat bussiin
klo 12.15 lähtö ostos-/nähtävyyskierrokselle,
jolta paluu keskustaan sovitulle P-paikalle
klo 15.15-16.45 ei bussin käyttöä lepotauon vuoksi
klo 17.00 lähtö satamaan, jossa jaetaan laivaannousukortit ja ostosaikaa myymälöissä
klo 17.45 viimeistään mentävä lähtöselvitykseen

OTA OHJELMA MUKAAN MATKALLE!

BUSSI-AIKATAULU
Bussiyhtiön valinta ryhmän toivomus
huomioiden ja reitti tarpeen mukaan.

LAIVA: FINLANDIA MENO-PALUUSSA
09.00
H:KI; LÄNSITERMINAALI
21.00
11.15
TALLINNA
18.30
BUSSI-AIKATAULU
11.45
TALLINNA
xx.xx
13.45
PÄRNU; HOTELLI PÄRNU
xx.xx
AIKATAULU sitoumuksetta perustuen ECKERÖ
LINE Oy:n julkaisemaan LAIVA-AIKATAULUUN
HUOMIO! Matkatavarat saa jättää bussin tavaratilaan laivamatkan ajaksi meno-paluussa
ilman alkoholijuomia ja tupakkatuotteita!
Matkatavaroiden enimmäispaino 25 kg./hlö.
Yöksi bussiin jätetty omaisuus on omistajan vastuulla.

MATKUSTAJALUETTELOA VARTEN PYYDÄMME ILMOITTAMAAN SEURAAVAT TIEDOT VIIMEISTÄÄN
7 vrk ENNEN LÄHTÖPÄIVÄÄ TOIMISTOOMME; SUKUNIMI & ETUNIMI & SYNTYMÄAIKA.
PASSI tai VIRALLINEN, KUVALLINEN HENKILÖKORTTI OLTAVA MATKALLA MUKANA!
Lue tarvittaessa ohjeet osoitteesta http://www.estemb.fi/konsuliasiat/matkustusasiakirjat

LAIVAANNOUSUKORTIT JAETAAN SATAMASSA.
PERUUTUSEHDOT: Peruutuksista 45-14 vrk ennen lähtöpäivää veloitamme toimistokuluina 50,-/henkilö.
13-2 vrk ennen lähtöpäivää veloitus 50 % matkan kokonaishinnasta. Alle 2 vrk ennen lähtöpäivää veloitus koko
matkan hinta. PERUUTUSTEN KÄSITTELYPÄIVIÄ OVAT AINOASTAAN ARKIPÄIVÄT maanantaista perjantaihin.
Muilta osin noudatamme YLEISIÄ VALMISMATKAEHTOJA, jotka ovat saatavana kaikista matkatoimistoista.
TERVETULOA MATKOILLEMME BALTIAAN!

Postiosoite: Koulukatu 7
23500 UUSIKAUPUNKI
PUHELIN 02-842 3512
Kotisivu: www.matka-mekka.fi

Meiltä saat seura-, ryhmä- ja yksityismatkat, matkaliput ja
erityisohjelmat eri ammatti- ja toimialojen edustajille.
Lisäksi järjestämme oppilaitosvierailuja toivomusten mukaisiin
kohteisiin Baltiaan ja Venäjälle sekä viisumit Venäjälle.

Yli 28 vuotta matkoja Matka-Mekka nimellä!

MATKAN PÄIVÄOHJELMAT OVAT PÄÄPIIRTEITTÄIN:
1. PÄIVÄ: Lähtö Porista aikataulun mukaista reittiä Helsinkiin,
jossa matkatavarat voitte jättää bussin matkustamoon/tavaratilaan ja
siirtyä heti lähtöselvitykseen (laivalta hyvät paikat matkan ajaksi)
klo 09.00 lähtee Länsiterminaalista M/s Finlandia kohti Tallinnaa
klo 11.15 tuloaika Tallinnaan, josta tuloselvityksen jälkeen lähtö
bussillamme Viron kuuluun suvikaupunki PÄRNUUN.
Ajo- ja mahdollinen pieni taukoaika noin 2 tuntia.
Ennen majoittumista ilman opasta kaupunkikierros, jolla saatte
suuntaa siihen, minne mennä majoittumisen jälkeen ja illalla.
klo 18.00 PÄIVÄLLINEN hotellin Embecke-ravintolassa.
2. PÄIVÄ: klo 07.00-08.00 AAMIAINEN hotellin Embecke-ravintolan noutopöydästä
klo 08.30 lähtö opastettuun päiväohjelmaan, jonka reitti on Kilingi-Nõmme - VILJANDI OLUSTVERE - TARTTO, jossa yöpyminen Päivän ajomatka n. 215 km.
VILJANDIN kaupunkikierroksella saatte tietoa tästä virolaisen ”kansanmusiikin pääkaupungista”.
Viljandi on Etelä-Virossa sijaitseva muinainen ja mäkinen kaupunki, johon lyövät leimansa Liivinmaan
ritarikunnan linnoituksen rauniot. Mukulakivikadut, vanhat tammet ja kaunis järvinäkymä luovat aivan
erityisen tunnelman. https://www.visitestonia.com/fi/minne-menna/etela-viro/viljandi
Kierroksen jälkeen välipala-/kahvitauko ja lähtö OLUSTVEREN kuuluun kartanoon.
Tutustuminen päärakennukseen, viinanpolttimoon, keramiikka- ja lasityöpajaan, hevostalliin, sepänpajaan, villa- ja
käsityöpajaan sekä pellava- ja tilkkutöiden työpajaan. Pääsymaksut ja opastus sisältyvät matkan hintaan.

Hotelli DORPAT***
OSOITE: Soola 6 EE-51013 TARTU
PUHELIN: (990) + 372 7 337180
L i s ä t i e t o j a : www.dorpat.ee
SIJAINTI: Erinomainen, n. 300 metriä
ydinkeskustasta Ema-joen rannalla.
RAKENNUS: Valmistunut kesällä 2007
ja on Tarton uusin ja suurin hotelli.
HUONEET: 175 std-luokan ja 30 superiorluokan huonetta. Osa huoneista allergisille ja inva-käyttöön varusteltuja.
Huoneissa on suihku, wc, puhelin, televisio, internet-yhteys ja hiustenkuivain.
PALVELUT: Ravintola, aulabaari, kauneussalonki, Spa-palveluita, kokoustilat,
ja aulassa tallelokerot sekä WiFi-yhteys.
LUOTTOKORTIT: Kaikki yleisimmät!

Hotelli VANA WIRU****

Lähtö Emajoen Ateenaan TARTTOON, jossa ennen

majoittumista kaupunkikierroksella bussilla ja vanhimmassa
osassa myöskin kävellen saatte tietoutta tästä kaupungista.
https://www.visitestonia.com/fi/minne-menna/etela-viro
klo 18.30 PÄIVÄLLINEN hotellin ravintolassa.
3. PÄIVÄ: klo 07.00-07.40 AAMIAINEN noutopöydästä
klo 08.00 lähtö opastettuun päiväohjelmaan reitille Alatskivi
Kuremäki- E20-tietä Rakvere-Tallinna. Päivän ajomatka n. 316 km.

ALATSKIVI on päivän ensimmäinen etappi.

Upea Alatskiven kartanon päärakennus -linna, valmistui vuonna 1885.
Linnan suunnittelussa otettiin mallia Englannin kuningasperheen Skotlannissa
sijaisevasta Balmoralin linnasta. Alatskiven kartanon historia ulottuu 1500-luvun
puoliväliin. Kartanon rakennukset ovat osittain käytössä nykyään. Linnan vuosia
kestänyt remontti on valmis. Kartanoa ympäröi suuri kaunis puisto. Museo avautuu
vasta klo 11, joten linnaa voi ihailla vain ulkoa ja tietysti hyvä kuvauskohde.
http://sibulatee.ee/?lang=fi

KUREMÄKI ja Pühtitsan nunnaluostari on seuraava

kohde ja siellä on noudatettava luostareiden pukeutumissääntöjä!
Kuremäen keskustassa sijaitseva Kuremäen luostari on perustettu
vuonna 1891, ja se on ainoa Virossa toimiva ortodoksinen nunnaluostari. Ennen luostaria Kuremäellä sijaitsi virolaisten pyhä lehto
ja mäen juurella uhrilähde.
RAKVERE on Tallinnaa edullisempi ostospaikka. Esimerkiksi
Tekstiilitehdas LILIINAN myymälässä on ostosmahdollisuus ajan
riittäessä. Liike suljetaan la klo 14.00 Vabriku pood Liina asub

OSOITE: Viru 11 EE-10140 TALLINN
PUHELIN: (990) + 372 669 15 00
Lisätietoja: www.vanawiru.ee
SIJAINTI: Erinomainen, Raatihuoneen
aukiolle vain noin 220 metrin kävely.
RAKENNUS: Vuonna 2002 avattu hotelli aadressil Võidu 1, Grupikülastuse korral palume eelnevalt kokku
leppida telefoni numbril: Mobiil: +372 5565 0255 Maarika
1950-luvulla rakennetussa talossa.
HUONEET: 82 huonetta, joista 2 huonetta klo 15.00 LOUNAS WESENBERG-hotellin ravintolassa.
allergikoille ja 2 huonetta liikuntaOsoite Tallinna 25 Rakvere http://www.wesenbergh.ee/fi/
esteisille. Huoneissa on suihku, wc,
tultaessa ajetaan suoraan hotelliin majoittumaan.
puhelin, televisio, WiFi-internet-yhteys
Majoittumisen
jälkeen
ei bussin käyttöä vaativaa ohjelmaa johtuen
ja hiustenkuivain ja keskusilmastointi.
keskeisestä
hotellin
sijainnista.
PALVELUT: Ravintola, kahvila, sauna,
kuntosali, kokoustilat modernein varus- 4. PÄIVÄ: klo 08.00-11.00 AAMIAINEN noutopöydästä
tein ja vastaanotossa tallelokerot.
klo 11.45 avautuu bussin ovi ja tavaratilat matkatavaroiden tuontia
LUOTTOKORTIT: Kaikki yleisimmät!

TALLINNAAN

varten. Huoneiden luovutus on klo 12.00 mennessä.
klo 12.15 lähtö kierrokselle, jonka kohteet ryhmä päättäköön jo ennakolta. https://kumu.ekm.ee/fi/

http://meremuuseum.ee/lennusadam/fi/ http://www.patarei.org/fi/toiminta/vankilamuseo/ ja paljon muuta!

KATSO LISÄTIETOA PÄIVÄOHJELMAN ETUSIVULTA.
klo 18.30 lähtö Helsinkiin, jonne tulo 21.00 ja bussimatka alkaa välittömästi tuloselvityksen jälkeen.
RUOKA-AINERAJOITTEISTA PYYDETÄÄN TIEDOT ILMOITTAUTUMISEN YHTEYDESSÄ!

HYVÄÄ MATKAA TOIVOO MATKA-MEKKA Oy

Suomessa on 3-4 matkatoimistoa, jotka hallitsevat Viron suosituimpien kaupunkien
ja laivamatkojen markkinoita suurella volyymillä sekä massatuotannon eduilla.
Matkat ovat etu niille, jotka tarvitsevat/haluavat vain minimitason peruspalvelut.
Laivayhtiöiden ja monien hotellien kapasiteetista suuret yritykset varaavat niin
suuret kiintiöt pitkille periodeille, että voivat asettaa omat hinnoitteluehtonsa.
Pienten yritysten varauksiin sovelletaan ns. ”listahintoja” markkinaehtojen mukaan.
Tässä syy siihen, miksi markkinoita hallitsee joustamattomat ehdot ja yritykset.
Ymmärrettäväksi edellä oleva tulee kun esim. yhden bussin on samalla kierroksella
palveltava usein vähintään kahta ryhmää tiukalla aikataululla, - aika on rahaa!
Muut kuin edellä mainitut suuret markkinajohtajat voivat tarjota asiakkailleen
kuitenkin palveluita, jotka eivät sisälly massatuotannon matkojen hintoihin.
Lisäetuna on usein ”räätälöinnin” lisäksi sellainen kohteiden tuntemus, jolla
saadaan matkan sisältöön lisäarvoa, joka huomataan ehkä vasta matkan aikana.

Ryhmien valintoihin sisältyy useimmiten matka, jossa ostetaan palvelua!
Alla majoituskohteiden osoitteita, joista valinnan voi aloittaa.

VIRO

https://www.viroweb.fi/ & www.estemb.fi/viro

2018

Hotelleja Virossa, joiden tietoihin pääsee Internetin kautta helpottamaan valintaa.
Mikäli näistä ei löydy sopivaa tai haluamaasi niin ota yhteyttä ja etsitään se oikea.
Baltian agenttiemme ja suorien hotelliyhteyksien kautta löytyy myös sopiva hinta.
Hotellien tähtiluokitus ei vastaa kansainvälisiä luokitteluperusteita!
RYHMILLE OPASTUS-, TULKKAUS- ja OHJELMAPALVELUT BALTIASSA.
Laivamatkat Hki-Tallinna reitille ECKERÖ LINE’n sekä muiden yhtiöiden aluksilla
ja V i r o n s a a r i l l e , m m . S a a r e n m a a l l e j a H i i d e n m a a l l e l i i ke n n ö i v i l l e l a u t o i l l e .

Saarenmaalle ja Hiidenmaalle autolauttaliikenne:
https://www.tuulelaevad.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=96&lang=et

TALLINNA www.tourism.tallinn.ee/fin & www.tallinn.ee/
Hotell Braavo** www.braavo.ee
Hotel Euroopa**** www.euroopa.ee/?lang=fi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotel Metropol*** www.metropol.ee
Hotell St. Barbara*** www.stbarbara.ee/fi/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sokos Hotel Viru*** www.sokoshotels.fi/hotellit/tallinna/ Gotthard Residents*** www.gotthard.ee/koti/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meriton Old Town Hotel*** www.meritonhotels.com/Meriton+Old+Town+Hotel/id/1460/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Old Town Maestro’s*** www.maestrohotel.ee/fi/
Nordic Hotel Forum**** www.nordichotels.eu/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Palace Hotel**** www.tallinnhotels.ee/palace-hotel-1
Hotel Barons**** www.barons.ee/fin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bern Hotel*** www.tallinnhotels.ee/fi/hotelli-bern/#hotelli-bern/hotelli/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Park Inn Central Tallinn*** www.parkinn.com/hotel-centraltallinn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÄRNU www.viroweb.com/parnu/viro.asp
Koidula Park Hotell**+ www.koidulaparkhotell.ee/index.php?page=29&
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hotell Pärnu*** www.hotelparnu.com/fi/parnu-hotelli/
Hotell Astra*** www.astra.ee/fin/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Villa Wesset*** http://wesset.ee/?lang=fi
Wasa Spa hotel http://wasa.ee/fi/hotelli/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strand Spa & Conference hotel**** www.strand.ee/fi/
Viiking Spa-hotel*** www.viiking.ee/fi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÄRNUSSA LISÄKSI USEITA MUITA HOTELLEJA KESKUSTASSA JA RANNALLA!

VILJANDI https://www.visitestonia.com/fi/minne-menna/etela-viro/viljandi
Hotell Centrum*** www.centrum.ee/fi/
Grand Hotel Viljandi*** www.ghv.ee/fi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAKVERE & LAHEMAA www.viroweb.com/laanevirumaa/
Hotell Wesenbergh*** www.wesenbergh.ee/php/index.php?fin_home
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Park-Hotel Palmse*** www.phpalmse.ee/?id=249&lang=fi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NARVAN ALUE www.narva.ee (Viipuri-Pietari-Tallinna kiertomatkalle välietappi!)
Inger Hotel*** www.inger.ee/inger.php?lang=fin
Narva Hotel*** www.narvahotell.ee/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Narva-Jõesuu Spa** www.narvajoesuu.ee/kylpyla
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAARENMAA www.saaremaa.ee/fin/
Spa Hotel Rüütli*** www.saaremaaspahotels.eu/fi/Saaremaa-Spa-Hotels/Hotellit/Spa-Hotell-Ruutli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Georg Ots Spa Hotel**** www.gospa.ee/?lang=fi
Linnahotel*** www.linnahotell.ee/?lng=4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Johan Spa Hotell www.johan.ee/
Saaremaa Thalasso Spa*** www.saarehotell.ee/?lang=fi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARTTO http://www.tartu.eu/?lang_id=3&menu_id=13&page_id=3997
Kohde myös reitille Pietari-Novgorod-Pihkova-Tartto-Tallinna ja Latvian sekä
Liettuan matkoille yöpymis-/taukokohde.
London Hotell**** www.londonhotel.ee/fi/esisivu
Barclay Hotell*** www.barclayhotell.com/web/fi/node/15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dorpat Hotell*** www.dorpat.ee/index.php?page=86&
Hansahotell*** www.hansahotell.ee/?lang=fi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pallas Hotell**+ www.pallas.ee
Tartu Hotel** www.tartuhotell.ee/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

