VIRON KIERROKSELLE
NARVA-JÕESUU - NARVA KUREMÄE - RAKVERE PALMSE MÕIS - TALLINNA

Hotelli SEAPORT***
OSOITE: Uus-Sadama 23 10120 TALLINN
PUHELIN: (990) +372 667 6600
www.hestiahotelgroup.com/seaport/fi/
SIJAINTI: Sataman A-terminaaliin 1 km
ja Raatihuoneen aukiolle n. 1,8 km
Rakennus valmistunut vuonna 2004,
jossa on 4 kerrosta ja 2 tilavaa hissiä.
HUONEET: Yhteensä 113 standard-,
superior- ja perhehuonetta.
Kaikissa huoneissa on ilmastointi.
allergikkojen- ja invahuoneita on 2
Huonevarustus suihku, wc., puhelin, tv,
hiustenkuivain ja WiFi-Internet yhteys.
PALVELUT: Kahvila/aamiaishuone,
josta edullisesti lounaat ja päivälliset.
4. kerroksessa saunat ja kokoustilat.
Luottokortit: VISA MC DC Union PAY

3 pv:n MATKA 2019

Valitse aika vapaasti.
Esim. viikonloppuna.

22 matkustajan ryhmällä 282,- HINTA ALENEE
20 matkustajan ryhmällä 296,- henkilömäärän
18 matkustajan ryhmällä 313,- KASVAESSA!

Narva-Jõesuu; Toila Spa Hotell
Tiedot; kääntöpuoli/2. arkki.

Yhden hengen huonelisä 73,Esimerkkiohjelma pienr yhmälle.

Liikennöitsijä ja reitti tilaajan valittavissa.
Esimerkkihinta Satakunta-Häme alueelta.
Toila voidaan korvata myös Narvan majoituksella.

HINTAAN SISÄLTYY;
- bussimatkat ohjelman mukaisella reitillä

- laivamatkat H:ki-Tallinna-H:ki kansipaikoin
- majoitus 2-hengen std-luokan huoneissa
Narva-Jõesuu Toila Spa / Tallinna Seaport
- hotelleissa aamiaisin noutopöydästä
- 23.08. päivällinen noutopöydästä
- 23.-24.08. matkareitillä oppaan palvelut
- museo- ym. pääsyliput ei sisälly hintaan
HINTAAN EI SISÄLLY MATKUSTAJAVAKUUTUSTA, jonka ottamista suosittelemme maksusuorituksenne yhteydessä.

25.08. TALLINNASSA klo 12.00 huoneiden luovutus
klo 12.00 alkaen otetaan matkatavarat bussiin
klo 12.30 lähtö kaupunkikierrokselle (ei opasta),
jolta paluu keskustaan sovitulle P-paikalle
klo 15.00-16.30 ei bussin käyttöä lepotauon vuoksi
klo 16.40 lähtö satamaan, jossa jaetaan laivaannousukortit ja ostosaikaa myymälöissä
klo 17.30 viimeistään mentävä lähtöselvitykseen

OTA OHJELMA MUKAAN MATKALLE!
S-ETUKORTILLA ”BONUKSET”
L A I VA L L A & TA L L I N N A S S A !

B U S S I - A I K ATA U L U
BUSSI: AARO E. MÄKELÄ Oy
Bussin tuulilasissa kyltti Matka-Mekka Oy
02.15
Porin linja-autoasema
02.40 Nakkila, VT 2 pikavuoropysäkki
04.10 Forssa Autokeidas; tauko 20/30 min
06.30 ABC-Karjaa, tauko 30/20 min
07.40
H:KI; LÄNSITERMINAALI

02.40
02.35
00.40
22.40
21.30

L A I VA - A I K ATA U L U
LAIVA: FINLANDIA MENO-PALUUSSA
09.00
H:KI; LÄNSITERMINAALI
21.00
11.15
TALLINNA
18.30

BUSSI-AIKATAULU
11.45 Tallinna; satama/Seaport
18.00
16.00
TOILA; TOILA Spa Hotell
09.00
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 www.estemb.fi/konsuliasiat/matkustusasiakirjat

BOLT-teksti toimii tästä arkissa
muunnetussa PDF-tiedostossa

LAIVAANNOUSUKORTIT JAETAAN SATAMASSA.
Varaus on molempia osapuolia sitova asiakkaan suoritettua maksun matkastaan.
(Enintään 180,- hintaiset matkat; kertamaksu ja yli 180,- matkoissa ennakkomaksu 60,-)
PERUUTUKSET MATKUSTAJAN TOIMESTA: 60-45 vrk ennen lähtöä toimistokulut 25,-hlö, 44-21 vrk
kulut ennen lähtöä 60,-, 20-7 vrk ennen lähtöä 50% matkan hinnasta, 6-3 vrk ennen lähtöä 75% matkan
hinnasta ja kun matka peruutetaan alle 3 vrk ennen lähtöä veloitetaan 95% matkan hinnasta.
TERVETULOA MATKOILLEMME BALTIAAN!

Postiosoite: Koulukatu 7
23500 UUSIKAUPUNKI
PUHELIN 02-842 3512
Kotisivumme: 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 29 vuotta matkoja Matka-Mekka nimellä!

MATKAN PÄIVÄOHJELMAT OVAT PÄÄPIIRTEITTÄIN:
23.08. 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
satamasta mukaan tulleen HELLE-oppaamme kanssa
bussillamme Viron linnoituskaupunki Rakvereen.
Viron viidenneksi suurin kaupunki Rakvere houkuttelee matkailijoita vaikuttavilla
1200-luvulta peräisin olevilla linnan raunioillaan, nykyaikaisella keskustallaan ja
kylpyläkulttuurillaan. www.visitestonia.com/fi/minne-menna/pohjois-viro/rakvere

Kaupungin merkittävimpien kohteiden tultua nähdyiksi on ”välipalatauon” aika. Paikka on konditoriakahvila Pihlaka https://www.pihlaka.ee/ Samalla on Viron puolella tullut päivän puolimatkan krouvi.
Lähtö klo 14.45 kohti Narva-Jõesuuta ja majoituskohdettamme Toila Spa -kylpylähotellia, jonne tulo
klo 16.00 -noin tarkkuudella kun valittavana on kaksi reittiä. Reittivalinnan tekee opas ja kuljettaja.
Majoittuminen, tutustuminen taloon ja
TOILA SPA HOTELL*** ja ympäristöön tuntien istumisen jälkeen.
klo 18.00 alk. noutopöydästä PÄIVÄLLINEN
https://www.toilaspa.ee/fi
Buffet ravintola Mare Margaritassa.
Osoite: Ranna 12, 41702 Toila
Puhelin: +372 33 42 900 (24 h)
Sijainti: Rantatörmällä,Toila-Oru puiston vieressä.
Keskustaan 1 km ja uimarannalle n. 100 m.
Rakennus: 9-kerrosta, vuonna 1989 valmistunut
ja vaiheittain vuosina. 2000 - 2005 saneerattu.
Huoneet: 140 huonetta sisältäen twin- ja sglstandard huoneiden lisäksi perhehuoneet
sekä junior-sviitit ja sviitit. WiFi-verkko on.
Huonevarustus: Suihku, wc., televisio, jääkaappi ja aamu/kylpytakki.
Palvelut: 2 ravintolaa, Wellness Orhideessä
5 erityyppistä saunaa, uima-allas, yleisimmät spapalvelut, kampaamo, parturi, jalka- ja käsihoito ym.
Majoitushintaan sisältyy saunakeskuksen-,
uima-altaan- ja kuntosalin käyttö.

LUOTTOKORTIT: VISA & MASTERCARD

24.08. (Sauna & aamu-uinti & kuntosali)
klo 07.00 alk. noutopöydästä AAMIAINEN
Buffet ravintola Mare Margaritassa.
klo 09.00 alkaen kierros majoituspaikan ympäristöstä
johdattaa 44 km ajon jälkeen NARVAAN kaupunkiin.
Narva sijaitsee Koillis-Virossa Venäjän rajalla 210 km
Tallinnasta itään ja 160 km Pietarista länteen.
Narvan pinta-ala on 96 km², asukkaita on n. 70 000.
Narva on Viron kolmanneksi suurin kaupunki.
Kaupungin perustamisvuotena pidetään vuotta 1240. Kaupungin nimi on peräisin
Narvan koskesta. Narvan kehitys oli pitkään sidoksissa tanskalaisten perustamaan
Hermannin linnoitukseen. Kaupunkia ovat sittemmin hallinneet useat ulkopuoliset
valloittajat: saksalaiset ritarit, venäläiset ja ruotsalaiset. Ruotsin vallan aikaa (1500ja 1600-luvut) pidetään Narvan kukoistuskautena. Tältä ajalta oli peräisin kaupungin
barokkityylinen ilme. Toinen maailmansota kuitenkin tuhosi Narvan täysin, myös
nuo barokkirakennukset. Ruotsin vallan ajalta periytyvät kuitenkin Hermannin
linnoituksen jykevät tornit, eurooppalaisen linnoitusarkkitehtuurin taidonnäytteet.

LISÄTIETOA http://tourism.narva.ee/fi
Seuraava kohteemme on n. 55 minuutin ajomatkan päässä ja on

KUREMÄKI ja PÜHTITSAN NUNNALUOSTARI

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.
Luostareiden alueella on syytä huomioida pukeutumissäännöt.
http://www.ortodoksi.net/index.php/Pyhtitsan_luostari
Ajoreitistä riippuen noin 2,5 tunnin ajo- ja taukoajan jälkeen ”sokerina pohjalla” vierailemme
Palmsen kartanossa. https://www.visitestonia.com/fi/palmsen-kartano-ja-ulkomuseo
Lahemaan kansallispuiston sydämessä sijaitseva Palmsen kartano on Baltian harvinaisimpia entistettyjä kartanokokonaisuuksia. Suurenmoinen von Pahlenin suvulle kuulunut 1700-luvun kartanorakennus on restauroitu. Rakennuksia ympäröi puisto, jossa kasvaa harvinaisia ja vanhoja puita ja
jossa on joutsenlammikoita ja puistopaviljonkeja. Päärakennuksessa on nykyisin museo, jossa voi
tutustua kartanonherrain elämään, tallissa ja vaunuvajassa on Lahemaan kansallispuiston luontokeskus, aitassa vanhan tekniikan näyttely ja muonarakennuksessa voi saada käsityksen kartanon
alustalaisten (oli torppareistakin huonommat olosuhteet) elämästä ja olosuhteista.
TALLINNA on hiukan yli tunnin ajomatkan päässä ja majoittuminen SEAPORT-hotelliin
klo 18.00 mennessä. Saapumisen jälkeen ei ole bussin käyttöä vaativaa ohjelmaa.
25.08. klo 08.00-11.00 AAMIAINEN noutopöydästä klo 11.45 avautuu bussin ovi ja
tavaratilat matkatavaroiden tuontia varten. Huoneiden luovutus on klo 12.00 mennessä.
klo 12.15 lähtö kierrokselle, jonka kohteet ryhmä päättäköön jo ennakolta. http://kumu.ekm.ee/fi/
http://lennusadam.eu/fi/ http://www.patarei.org/fi/toiminta/vankilamuseo/ ja paljon muuta!
Katso kelloaikatietoja kaupunkiohjelmasta ja bussin käytöstä etusivun vasemmalta puolelta.
klo 18.30 lähtö Helsinkiin, jonne tuloaika 21.00 ja bussimatka alkaa heti tuloselvityksen jälkeen.

HYVÄÄ MATKAA TOIVOO MATKA-MEKKA Oy

KOTIKYLÄKÄYNNIT SUVUN NUOREMPIEN KANSSA!

Venäläistä restaurointia tässä
ja tietysti vieraanvaraisuutta!

”KOTIKYLÄRETKET” sukujen entisille
asuinpaikoille ovat vähentyneet eniten
luonnollisen poistuman kautta.
Sukujen nuorimpien polvien käytännön
tietoutta kartuttaa parhaiten käynti
suvun ”juurilla”. Matkajärjestelyissä
autamme pitkällä kokemuksella sekä
luotettavien venäläisten kumppanien
avulla parhaaseen tulokseen pyrkien.
Hankimme majoitukset, viisumit,
kuljetuksen ja tarvittaessa tulkin ja
oppaan palvelut. Tulkin avulla saatte
kontakteja paikallisiin asukkaisiin.

VAIHTOEHTOISIA MAJOITUSKOHTEITA esimerkiksi
Motelli Vapaa-Aika Majoitus kahden hengen huoneessa niin, että samaan
mökkiin ei majoiteta muita, saunalla ja puolihoidolla 54 €/vrk/hlö.
Majoitus erilliseen mökkiin (45 m²), 4-6 henkeä saunalla ja puolihoidolla 50 €/vrk/hlö.
Motelli Sampo Majoitus kahden hengen huoneessa puolihoidolla 49 €/vrk/hlö.
Hotelli ”Viipuri”Majoitus kahden hengen huoneessa puolihoidolla 48 €/vrk/hlö.
Lisäksi hintaan sisältyy hotellissa perittävä passin rekisteröintimaksu. (H1-lisä 20,-/vrk)
Puolihoitoon sisältyy aamiainen ja lounas tai päivällinen tai illallinen.
TIEDOT MAJOITUSKOHTEISTA OSOITTEISTA;
http://priozersk-motel.net/etusivu.html

http://sampomotel.ru/?lang=fi

http://www.vyborgvbg.ru/fi/

Majoitusvaihtoehtoja lisää Karjalankannaksen ja Karjalan Tasavallan alueella
www.matka-mekka.fi/wp-content/uploads/2019/01/1-versio-2019-karjala-hinnat.pdf

HISTORIAAN jääneiden kohteiden katselu ja
menneisyydestä kertovat sota- ym. muistomerkit
HISTORIA on tuhonnut paljon, mutta
myös suojellut useita kohteita kuten
kuvassa olevan kirkon. Luterilaisten kirkkojen käyttötarkoitus NL:n aikana muuttui
kulttuuritaloiksi, elokuvateattereiksi ym.
BOLT-teksti
tästä
arkissa
Niitä on pidettytoimii
kunnossa
suomalaistenkin
avulla ja palautettu
kirkkokäyttöönkin.
muunnetussa
PDF-tiedostossa
Sotiemme ajasta kertovia muistomerkkejä on pystytetty molempien osapuolten toimesta runsaasti. Näihin kohteisiin teemme ”paketteja” toiveiden
mukaan ja hankimme tarvitessa myös
Räisälän (nyk. Melnikovo) kirkko asiantuntijatahon opastusta mukaan.

Kohteet ja hintatiedot kuten “Kotikyläkäynneillä”.
Huomio! Tässä olevat hinnat ovat 1-7 henkilölle ja hintoihin lisätään tilauskuluina 40,- (ei henkilö)
Passin on oltava voimassa vähintään 6 kuukautta matkan päättymisen jälkeen.
Viisumiveloitus alle 8 osanottajalle 80,-/hlö + postituskulut ainoastaan pikakirjeenä.
Osanottajilla oltava todistus vakuutusyhtiöltä matkustajavakuutuksesta matkan kestoajalle.
VARAUS- ja PERUUTUSEHDOT: Saatuamme tilauksen ja Venäjältä vahvistuksen varaukseen
voitte peruuttaa varauksenne vähintään 45 vrk ennen lähtöpäivää 40,-/hlö peruutuskuluilla.
44-30 vrk ennen lähtöpäivää kulut 60,-/hlö ja alle 30 vrk ennen lähtöä 90,-/hlö lisättynä alle
18 vrk ennen lähtöä viisumiveloituksella jos asiakkaalla ei ole itse hankkimaansa viisumia.

Seuraavalla arkilla kalastusta Vuoksen vesillä.

HEITTOVAPAKALASTUSTA LAATOKALLA ja
VUOKSEN VESILLÄ!
TARJOAMAMME PALVELUT:

Vene: Silver Dorado, jossa Suzuki 115
perämoottori. Kellunta-/pelastusliivit on.
Kuljettaja Dmitri Kotov, jolla kokemusta
toiminnasta ja tietoa vesialueista.
Ruokailuvälineet ja kattila sekä kirves ja
moottorisaha nuotiopuita varten 10 tunnin
ja 2 pv:n retkille. Lisäksi 2 telttaa 2 pv:n
retkille. Jokainen vastaa hyttyskarkottimista
sekä lääke-/ensiaputarvikkeista. (2 päivän
yöpymisen sis. retkelle makuupussi mukaan.)
Mobiilipuhelimen akun lataus ennen lähtöä!

Alla oleviin hintoihin ei sisälly viisuminhankintakustannukset eikä
kuljetus Suomi-Venäjä-Suomi. (Hankitaan tarvittaessa nämäkin.)

Vene on Laatokalla käyttöä varten 10.05.-24.06. ja
Vuoksen alueella 25.06.-24.08.2019 (noin-periodit)
Lähtöpaikkana Käkisalmessa on Vuoksen venesatama.

Majoituspaikaksi tarjoamme ensisijaisesti vähän ennen Käkisalmen
keskustaa Motelli Vapaa-Aikaa. http://priozersk-motel.net/etusivu.html
Mökit ovat mukavia majoittua ja ravintola- sekä sauna on käytettävissä.
Vaihtoehtona on SAKKOLAN Kiviniemen sillan pielessä Motelli Sampo.
http://sampomotel.ru/?lang=fi Motellin lähellä kalastus onnistuu rannaltakin
Kiviniemessä ja Suvannon alueella. Lähtö retkelle voi olla myös Kiviniemestä.

Venettä käyttäen enintään 4 henkilölle
4 TUNNIN KALASTUSPAKETTI - heitto- ja vetouistelu sekä onginta
Pakettihinta 1-4 henkilöltä yhteensä 145,Tulkin palvelut 65,- henkilömäärästä riippumatta.

Ei pakollinen kun kuljettaja/opas Dmitri Kotov osaa vähän Suomea, mutta suosittelemme.

Venettä käyttäen enintään 4 henkilölle
10 TUNNIN KALASTUSPAKETTI - heitto- ja vetouistelu sekä onginta
Pakettihinta 1-4 henkilöltä yhteensä 240,Tulkin palvelut 125,- henkilömäärästä riippumatta.
HUOMIO! Mikäli Laatokalla mennään ns. vuonojen alueelle (matka 30-50 km) peritään
polttoaineesta lisämaksua 3000 ruplaa maksetaan Kotov’ille (noin 40-45 euroa).

Venettä käyttäen enintään 4 henkilölle
2 PÄIVÄN KALASTUSPAKETTI - heitto- ja vetouistelu sekä onginta
Pakettihinta 1-4 henkilöltä yhteensä 505,Tulkin palvelut 220,- henkilömäärästä riippumatta.
MAJOITUS: Motelli Vapaa-Aika

Majoitus kahden hengen huoneessa niin,
että samaan mökkiin ei majoiteta muita, saunalla ja puolihoidolla 54 €/vrk/hlö.
Majoitus erilliseen mökkiin (45 m²), 4-6 henkeä saunalla ja puolihoidolla 50 €/vrk/hlö.
Motelli Sampo Majoitus kahden hengen huoneessa puolihoidolla 49 €/vrk/hlö.
Puolihoitoon sisältyy aamiainen ja lounas tai päivällinen tai illallinen.

Majoitusvaihtoehtoja lisää Karjalankannaksen ja Karjalan Tasavallan alueella
www.matka-mekka.fi/wp-content/uploads/2019/01/1-versio-2019-karjala-hinnat.pdf

