
        

Tervetuloa mukaan upealle matkallemme  
Viroon Hannun ja Keijon johdolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to – su  1. – 4.9.2022 (4 PV) 

Poukaman Miesten lenkkipiirin matka 

Viroon. Matkalle mukaan myös ystäviä lenkkipiirin ulkopuolelta! 

Torstai 1.9.2022 
klo 06:00 Alavan kirkon parkkipaikka. 
klo 06:15 ABC Pitkälahti. Kahvitauko Siiskosen leipomolla. Toinen 
tauko Valkealan ABC:llä (Keijo kyytiin). Saapuminen Helsinkiin klo 
12:15. Tallink Megastar 13:30 - 15:30.  Buffa lisämaksusta 27e/hlö sis. 
juomat. Majoittuminen hotelliin kaupungin keskustassa, 
Park Inn by Radisson Central Tallinn. Iltakävely vanhassa kaupungissa 
Hannun ja Keijon johdolla. Yhteinen illallinen (ei sis. juomia). 

Perjantai 2.9.2022  
Aamiainen hotellissa. Aikainen lähtö kohti Narvaa. Käymme mm. 
Narvan linnassa. Kiertoajelu Narvassa. Paluumatkalla Sinimäki. 
Oppaana ystävämme Keijo Gärdström.  
Lounas Narvassa (ei sis. juomia). 

Lauantai 3.9.2022  
Aamiainen hotellissa. Lähtö kohti Tarttoa. Keittolounas Tarton 
kuuluisassa Ruutikellarissa (Seljankakeitto leivän sisällä, kahvi/tee ja 
pieni makea. Ei sis. juomia). Tartossa näemme mm. Villa Tammekann 
huvilan yliopiston alueella ja oppaanamme toimii Miika Tammekann. 
Yhteinen illallinen (ei sis. juomia). 

Sunnuntai 4.9. 
Aamiainen hotellissa. Jumalanpalvelus Tallinnan Suomalaisessa 
seurakunnassa. Kirkkokahvit. Siirtyminen satamaan ja klo 13.30-15.30 
Tallinkin uusimmalla laivalla, MyStarilla takaisin Suomeen.  
Buffa lisämaksusta 27e/hlö. Paluu lähtöpaikoille. 
 

Matkan maksaminen 
Matkatoimiston laskulla. Peruutusehdot toimitetaan lähtijöille 
laskutuksen yhteydessä tai pyydettäessä. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinta 385€/hlö 2hh :ssa 
(1 hh lisähinta 75€/3yötä) 

 
Hinta sisältää: 

 Matkanjohtajana  
Hannu Koskelainen 

 Sotahistorian asiantuntijana  
pe 2.9. Keijo Gärdström 

 Bussimatkat em. ohjelman 
mukaan Kuopion Tila-Auton 
upealla bussilla. Oma bussi 

mukana koko matkan! 

• Majoitukset hotellissa (3 yötä) 

 Aamiaiset hotellissa (3),  

lounas (2), sekä päivällinen (2) 

 Laivamatkat kansipaikoin 

 Narvan opastus (2h) 

 Narvan linnan pääsymaksu 

 
Hintaan ei sisälly: 

• matkustajavakuutus 

• laivaruokailut 

• Muut 
opastukset/pääsymaksut 

 
 

Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot: 

Kuopion Tila-Auto Oy  
044 – 705 2900 

tommi.suhonen@tila-auto.com 
 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
 

ILMOITTAUTUMISET  
31.7.2022 MENNESSÄ! 

 

https://www.tila-auto.com/
http://www.matkamainio.fi/
mailto:tommi.suhonen@tila-auto.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e_vFMDzzUEWIMoSX9sw2XEx0AUEsffdNhIrYSfrsBVlUN1JGRUg5MFpCR0YwU0k3RVQyODM3VkRBMi4u


  

 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matka-Mainio Oy ja matkaa tehdään Kuopion Tila-Auto Oy:n bussilla.  
Oma bussi mukana koko matkan ajan. Kuljettajana Tommi Suhonen. Matkan toteutuminen edellyttää 28 lähtijää. 
 
 

YLEISIÄ MATKAOHJEITA: 
 
 

Matka-asiakirjat 
Matkalle mukaan passi tai virallinen EU-henkilötodistus (ajokortti/Kela-kortti eivät kelpaa).  Turvatoimena 
on hyvä olla kopio passin kuvasivusta. Laivayhtiölle tarvitaan syntymäaika. Rokotustodistus ei enää vaadita, 
mutta matkatoimisto suosittelee pitämään sitä mukana. 

 
Matkavakuutus 

Matkavakuutusta suositellaan. Matkatavaroille voi ottaa lisäksi oman vakuutuksensa.  
 

Matkapaperi  Matkan aikana tarvittavat paperit (laivaliput, ym.) jaetaan matkan aikana.  
 
 

Korona Matkatoimisto seuraa hallituksen, THL:n, ulkoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön antamia 
ohjeistuksia korovirustilanteesta ja pyrkii noudattamaan heiltä tulevien ohjeiden täytäntöönpanoa.  
 
Tämän hetkinen tieto https://www.visitestonia.com/fi/miksi-juuri-viro/covid-19-ja-matkustus-viroon 

 
 
Matkustusasiakirjat (eli Suomessa myönnetty passi tai henkilöllisyystodistus) voidaan tarkistaa saapujilta 
pistokokein. Rajavartioilla on oikeus käännyttää hengitystieoireelliset ja kuumeilevat henkilöt takaisin 
tulomaahan rajalta. 

 
 

Matkatoimistomme vastaa mielellään kaikkiin matkaa koskeviin kysymyksiin! 
 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:  Matkan vastuullinen järjestäjä: 
Kuopion Tila-Auto Oy   MATKA-MAINIO OY 
tommi.suhonen@tila-auto.com         henna@matkamainio.fi   
044 – 705 2900 
 
Ilmoittautumislomake 

 

http://www.matkamainio.fi/
https://www.tila-auto.com/media/TABELL_Venajan_viisumiohjeet.pdf
https://www.visitestonia.com/fi/miksi-juuri-viro/covid-19-ja-matkustus-viroon
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e_vFMDzzUEWIMoSX9sw2XEx0AUEsffdNhIrYSfrsBVlUN1JGRUg5MFpCR0YwU0k3RVQyODM3VkRBMi4u

