Risteily + 3-4 yötä Rakveressa
Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä
Lähdöt:
- Risteily + 3 yötä Rakveressa lähdöt keskiviikkoisin
- Risteily + 4 yötä Rakveressa lähdöt lauantaisin

*** Huom! Lauantailähdöillä satamaan saapuminen jo klo 15.30 ***

Jos haluat kokoa Virosta jotakin muuta kuin Tallinnan, sijaitsee Rakveren kaunis kylpyläkaupunki vain 100km
Tallinnasta Pohjois-Virossa.
Leppoisa noin 15 000 asukkaan kaupunki on tunnettu ehkäpä Viron moderneimmasta pääaukiosta, Turu Platsista.
Pääaukio on hyvä paikka aloittaa nähtävyyksiin tutustuminen, sillä vaikka aukio on moderni on Rakvere Viron
historiassa hyvin merkittävä paikka.
Pieneen kaupunkiin mahtuu monenlaista nähtävää ja koettavaa. Ehkä suurin nähtävyys on Vallimägi -mäen päällä
sijaitseva linnoitus. Rakveren linna on historian eri vaiheissa kuulunut sekä Tanskan kuninkaille, Liiviläisen ritarikunnan
ritarimunkeille että Ruotsin ja Puolan valtion omistukseen.
Linnoitus tarjoaa jännittäviä elämyksiä niin aikuisille kuin lapsillekin. Voit kokeilla jousiammuntaa, keihäs- ja
miekkataistelua, tehdä sepäntöitä, muovailla savea, painaa itsellesi linnoituksen kolikon ja paljon muuta. Voit lisäksi
tutustua linnoituksen historiaan, historiallisiin aseisiin ja kidutuskammioon.
Linnoituksessa järjestetään myös Keskiaikainen toritapahtuma, Mikonpäivän markkinat, jolloin esillä on paikallisten
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maatilojen omia tuotteita, luomuruokaa sekä paljon muuta.
Linnoituksen lähellä sijaitsee Rakveren kaupungin 700 -vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2002 pystytetty Tarvan veistos,
joka on 7 metriä pitkä, 4 metriä korkea ja painaa peräti 7 tonnia.
Ostoksien puolesta Rakvere tarjoaa niin modernien kauppakeskusten tarjontaa kuin myös paljon käsitöitä ja muita
vanhanajan tuotteita. Ostosten lomassa voit poiketa vaikkapa Viron ainoaan poliisimuseoon tai käydä syömässä
Rakveren ravintoloissa, joista monet tarjoavat Virolaiseen tyyliin myös paikallisia perinneruokia.
Mikäli haluat tutustua Rakveren ympäristöön sijaitsee 40 kilometrin säteellä mm. Lahemaan luonnonkaunis
kansallispuisto, upeita kartanoita sekä idylliset Käsmun, Võsun, Altjan ja Vainopean rantakylät.
Lähde Rakvereen tutustumaan virolaisen pikkukaupungin elämään!

Matkaohjelma
Lähtöpäivä
Lähtö Keski-Suomesta Töysän Linja Oy:n / Karstulan Liikenteen punavalkoisella bussilla.
Bussimatka Helsingin Länsisatamaan, jossa kuljettaja jakaa maihinnousukortit ja etukäteen ostetut ateriakupongit.
M/S Europa lähtee klo 18.30. Yö laivalla.
(Saapuminen Tallinnaan klo 22.00 - laivasta ei ole mahdollista poistua illalla)
2.Matkapäivä
Maihinnousu Tallinnassa alkaa paikallista aikaa klo 08.00.
Mahdollisuus ostoksiin Tallinnassa.
Europan maihinnousu Tallinnassa klo 8.00-09.30 välillä,
Bussikuljetus Rakvere Aqva Spahan suomenkielisen oppaan johdolla (pienryhmillä vain kuljettajan johdolla).
Kylpyläbussit odottavat Tallinnan sataman bussien parkkialueella. Majoittuminen hotelliin.
Huom! Tallinna-Rakvere -kuljetuksissa odotetaan tarvittaessa asiakkaita useammalta laivalta. Bussi odottaa Dterminaalin pysäköintipaikalla klo 12.30, jolloin matkatavarat saa bussiin. Bussi siirtyy tarvittaessa tämän jälkeen Aterminaaliin, jonne viimeiset asiakkaat saapuvat n. klo 14.00. Bussin tuulilasissa on kyltti "Matka-Töysä" ja kylpylän
nimi. Bussimatka Rakvereen kestää n. 1,5 tuntia.
Rakveressa perillä
Aamiainen sisältyy hintaan. Omatoimista ohjelmaa Rakveressa.
Paluupäivä
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Lähtö kohti Tallinnaa.
M/S Megastar lähtee Tallinnasta klo 13.30 ja saapuu Helsinkiin klo 15.30.
Bussikuljetus satamasta takaisin Keski-Suomeen.
Hintaan sisältyy
- bussikuljetukset Keski-Suomesta
- 1. yö Europalla B-luokan hytissä, paluumatka Megastarilla kansipaikoin
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- majoitus kahden hengen huoneessa hotellissa (3-4 yötä)
- kuljetus Rakvereen
- aamiainen hotellissa
- ohjelma laivalla

Lisämaksusta laivaruokailut

Meriaamiainen
Buffet-lounas
Buffet-illallinen

Aikuinen
10,5 €
25 €
33 €

Nuori (12-17 v)
6,5 €
12,5 €
15,5 €

Lapsi (6-11 v.)
4,5 €
8,5 €
10,5 €

Illallis- ja lounasbuffetin hintaan sisältyvät ruokajuomat (olut, viini, vesi ja virvokkeet)
Kattausajat
Illallisbuffet
1. kattaus klo 17:30 / 2. kattaus klo 20.30
Lounasbuffet
1. kattaus klo 13:00
Meriaamiainen
klo 07:00 – 10:00

VIIHDEKALENTERI
Tutustu viihteeseen tästä!

IKÄSÄÄNNÖT
Ikäraja 18v.
Tarkista TallinkSiljan ikäsäännöt tästä.

MATKUSTUSASIAKIRJAT
Matkalle tulee ottaa mukaan passi tai poliisin myöntämä EU-henkilökortti (ei koske väliaikaista henkilökorttia,
alaikäiselle ilman huoltajan suostumusta annettua henkiökorttia eikä ulkomaalaiselle myönnettyä henkilökorttia).
Huomioithan, että myös alaikäinen lapsi tarvitee oman matkustusasiakirjan (passi tai EU-henkilökortti)

Mukavaa matkaa!
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