15.12.2019

(Jukka Salo)

OLARIN KANSALLISET SENIORIT – kulttuurimatka Riikaan
lauantai 2.5. – maanantai 4.5.2020
Olarin kansalliset seniorit tekee toukokuun alussa kulttuurimatkan Riikaan, jossa
on mahdollisuus osallistua Latvian Kansallisoopperassa esitettäviin Madame
Butterfly –oopperaan ja The Fountain of Bakhchisarai –balettiin. Matkaan
sisältyy myös muita mielenkiintoisia kohteita sekä meno- että paluumatkalla
Virossa ja perillä Riikassa.
Matkanjohtajaoppaana toimii kenraaliluutnantti evp. Pentti Lehtimäki, ja matkan
vastuullisena järjestäjänä on Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat. Matkan hinta on
362 €/hlö (2hh) ja lisämaksu 1hh:sta on 50 €. Ooppera- ja balettilipuista sekä
illallisesta laivassa paluumatkalla Tallinnasta peritään erillinen maksu (kts. alla).
Hintaan ei sisälly matkavakuutusta.
Jotta varmistamme itsellemme hyvät paikat ym. ooppera-ja balettiesityksistä,
joille osallistuminen ei kuitenkaan ole pakollista, ilmoittautumiset matkalle
toivotaan tehtävän mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään helmikuun
loppuun mennessä. Matka toteutuu, jos sille ilmoittautuu min 30 (max 45)
osallistujaa. Maksut suoritetaan suoraan VL:lle maaliskuun loppuun mennessä.
Ilmoittautumiset 28.2.2020 mennessä: Jukka Salo, jukkatsalo@gmail.com, puh.
040 546 1392. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava myös, haluaako
- 1hh tai 2hh (1hh:sta 50 € lisämaksu)
- lipun Madame Butterfly –oopperaan la 2.5. (32 €)
- lipun The Fountain of Bakhchisarai –balettiin su 3.5. (21 €)
- illallisen laivalla paluumatkalla Tallinnasta Helsinkiin (26 €)
Lisätietoja voi tarvittaessa pyytää sähköpostilla osoitteesta
jukkatsalo@gmail.com tai puhelimella numerosta 040 546 1392.
Terveisin, Jukka

Matkan tarkempi kuvaus:
2.5.2020

LAUANTAI

n. klo 06:30 Lähtö Vihdin Liikenne Oy:n sinivalkoisella bussilla Olarin R-Kioskin edessä
olevalta bussipysäkiltä. .
klo 07:30

Lähtö Tallink Siljan M/S Starilla Tallinnaan. Buffet-aamiainen laivalla

klo 09:30

Saapuminen Tallinnaan. Lähtö Riikaan. Ajo Kernun kartanon kautta 42 km
Tallinnasta. Kartano valittiin 2018 Viron kulttuurikartanoksi. Ajo Pärnuun. Lyhyt
kiertoajelu, jonka jälkeen matka jatkuu Iklaan.

klo 13:30

Myöhäinen lounas Iklassa. Mahdollisuus alkoholiostoksiin SuperAlkossa.
Matkalla Riikaan Saukrastissa kukkien lasku suomalaisten lentäjien muistomerkillä.
Saapuminen Riikaan ja majoittuminen hotelli Romaan.

klo 19:00

Lisämaksusta ooppera Madame Butterfly

3.5.2020

SUNNUNTAI

klo 07:00

Aamiainen hotellissa.

klo 09:00

Tutustuminen Riikaan. Kiertoajelu ja kävely vanhassa Riiassa matkanjohtajan
johdolla. Käynti Miehityksen museossa.

klo 13:00

Käynti Automuseossa (Baltian suurin ja modernein Automuseo)

klo 15:00

Lähtö bussilla hotellista ravintola Lidoon, jossa omakustanteinen lounas. Siellä on
useita seisovia pöytiä, joista jokainen voi valita mieleisensä aterian tai vaikkapa vain
kahvin maksaen ostokset sitten kassaan. Itse rakennus ja sitä ympäröivä piha ovat
mielenkiintoisia tutustumiskohteita. Ravintolarakennus on Baltian suurin hirsitalo.
Omatoimista vapaata aikaa.

klo 19:00

Lisämaksusta Baletti The Fountain of Bakhchisarai

4.5.2020

MAANANTAI

alk. 07:00

Aamiainen hotellissa.

klo 08:30

Huoneiden luovutus ja lähtö hotellista. Käynti Riian vanhalla torilla.
Lähtö Valmieran kautta Valkan/Valgan rajalle. Ostosmahdollisuus Super-Alkossa.
Kuvaus Pajun taistelusta, jossa suomalaisvapaaehtoinen Pohjan Poikien Rykmentti
saavutti merkittävän voiton.
Ajo Viljandiin. Tutustuminen kaupunkiin. Edelleen Olustveren kartanoon.

klo 14:00

Myöhäinen lounas Olustveren kartanossa ja tutustuminen kartanon alueeseen oppaan
johdolla. Matka jatkuu Paiden kautta Tallinnaan.

klo 19:30

Lähtö Helsinkiin Tallink Siljan M/S Megastarilla. Buffet-illallinen laivalla
lisämaksusta (26 €/hlö).

klo 21:30

Saapuminen Helsinkiin Länsisatamaan, josta jatketaan Olarin R-Kioskille.

Hintaan sisältyy:
- 2 yötä ROMA hotellissa + 2 aamiaista
- lounas 2.5. Iklassa ja 4.5. Olustveren kartanossa
- edestakainen laivamatka kansipaikoin välillä Helsinki-Tallinna
- buffet-aamiainen laivan seisovasta pöydästä menomatkalla 2.5.
- kuljetukset Vihdin Liikenne Oy:n turistibussilla
- opaspalvelut ja käyntikohteet
Hintaan ei sisälly:
- matkavakuutusta
- oopperalippuja, ne varataan ilmoittautuessa
- matkavakuutusta
- lounas Lidossa sunnuntaina 3.5., illallinen paluumatkalla laivassa maanantaina 4.5.

