Vanhojen kettujen matka
Tallinnaan oopperaan ja joulutorille 9. – 10.12.2022

Vanhat ketut suuntaavat joulukuussa ooppera- ja joulutorimatkalle Tallinnaan. Estonia teatterissa
kuullaan Mozartin hurmaava ooppera Taikahuilu. Se vangitsee jokaisen, joka rakastaa hyvää tarinaa,
upeita melodioita ja fantastisia ääniä. Päivällä ehdimme poiketa joulutorilla ja ohjelmaan kuuluu
tutustuminen Fotografiska-valokuvataiteen museoon Telliskivessä. Tietenkin nautimme myös
hyvästä ruuasta. Tervetuloa mukaan
Alustava matkaohjelma:
9.12. perjantai
Klo 09:30
Kokoontuminen Länsiterminaalissa, matkalippujen jako ja laivaan nousu. Ryhmälle on
varattu kaksi hyttiä matkatavaroita ja ulkovaatteita varten.
Klo 10.00
Nautimme aamiaisen laivan seisovasta pöydästä.
Klo 10:30
TallinkSiljan Megastar lähtee kohti Tallinnaa.
Klo 12:30
Saavumme Tallinnaan. Satamassa meitä odottaa bussi, joka kuljettaa meidät Telliskiven
kaupunginosaan. Fotografiska on juuriltaan tukholmalainen, kansainvälisesti tunnustettu
valokuvamuseo. Se on tapaamispaikka, jossa taide, hyvä ruoka, musiikki, design ja avoin
ajattelumaailma tapaavat. Fotografiska Tallinnan konseptiin kuuluvat näyttely- ja
tapahtuma-alue, kahvila, ravintola ja valokuvataidemyymälä. Jokaisella on mahdollisuus
tutustua museoon omaan tahtiin.
Klo 15.30

Bussikuljetus hotelliin ja majoittuminen. Hotellissa on Noho-ravintola ja Lobby-baari,
joista saa tarvittaessa haukattavaa.
NORDIC HOTEL FORUM **** (paikallinen luokitus)

Ydinkeskustassa Virua vastapäätä sijaitseva viihtyisä hotelli. Hotellissa on mm. aulabaari,
ravintola Monaco, kuntosali, uima-allas, sauna ja kokoustiloja. Hotellissa on 267 huonetta,
joissa on mm. langaton internet-yhteys, kahvin ja teen valmistusvälineet, silitysrauta ja lauta, puhelin, ilmastointi, tallelokero, minibaari, hiustenkuivaaja ja mukavuudet.
Klo 18:15
Klo 19:00

Lähdemme kävellen hotellista Estonia teatterille.
W.A. Mozartin Taikahuilu-ooppera. Teos kantaesitettiin Wienissä 1791 ja se on
ensimmäinen suuri saksankielinen ooppera. Sen tapahtumat sijoittuvat myyttiselle,
sadunomaiselle tasolle. Tapahtumapaikkoina ovat Yön kuningattaren hallitsema metsä ja
Sarastron hallitsema Viisauden temppeli. Prinssi Tamino lähtee Yön kuningattaren
palveluksessa pelastamaan tämän tytärtä Paminaa pahalta Sarastro-velholta. Viisauden
temppelissä hänelle selviää, että Sarastro onkin vanginnut Painan pelastaakseen hänet
pahalta äidiltään. Lopuksi rakastavaiset Tamino ja Pamina vihitään Viisauden temppelin
mysteereihin. Oopperan kesto 2 tuntia 50 minuuttia. Yksi väliaika.

10.12. lauantai
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutuksen jälkeen matkatavarat voi jättää hotellin
matkatavaratilaan.
Tänään on hyvää aikaa tutustua Tallinnan joulutoriin vanhassa kaupungissa. josta
löytyy jokaiselle jotakin. Joulutorin tunnelma, maut ja värikkäät kojut houkuttelevat
luokseen.
Klo 16.00
Klo 16.30
Klo 17.00
Klo 19.30

Bussikuljetus hotellista satamaan ja laivaan nousu. Ryhmälle on varattu kaksi hyttiä
matkatavaroita ja päällysvaatteita varten.
Nautimme laivan herkullisen jouluisen buffetpöydän antimista.
Viking Linen XPRS lähtee kohti Helsinkiä.
Saavumme Helsingin Katajanokan terminaaliin.
*********

Hinta:

min 25 lähtijää
348 €/hlö/2hh

min 20 lähtijää
365 €/hlö/2hh

Yhden hengen huoneen lisämaksu xx euroa.
Hintaan sisältyy:
- laivamatkat kansipaikoin
- kaksi hyttiä meno- ja paluumatkalla matkatavaroille ja takeille
- seisovan pöydän aamiainen menomatkalla
- yhden yön majoitus mainitussa hotellissa
- aamiainen hotellissa
- bussikuljetukset Tallinnassa ohjelman mukaan
- oopperalippu, permanto rivit 5,7 ja 8
- sisäänpääsy Fotografiska-valokuvataiteen museoon
- jouluinen seisovan pöydän ruokailu paluumatkalla ruokajuomin
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- matkavakuutus ** suositellaan**
MUISTA PASSI MUKAAN MATKALLE.
Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinta edellyttää minimilähtijämäärää. Matkustajista tarvitaan nimet ja
syntymäajat varustamoa varten.
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin
käyttöä.
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