Tallinna - Narva

2 yötä / 3 päivää

pe - su 1.-3.9.2017
Tarkasti määriteltävät Orbinskin suvun Viron-kytkökset liittyvät kahteen suvun esiäitien sukuun,
Gyllenspångeihin ja von Wrighteihin eli samoihin sukuihin, joiden vaakunakilvet yhdistettiin Orbinskin
vaakunakilvessä. Tärkeät kaupungit meille Orbinskeille Virossa ovat Tallinna ja Narva.
Joten lähdetään tutustumaan näihin paikkoihin ja viettämään yhteistä aikaa virkistävässä ympäristössä!

ALUSTAVA MATKAN OHJELMA:
Pe 1.9.
- Lähtö aamulla (n. klo 7) Savonlinna – Rantasalmi – Juva – Mikkeli – Helsinki
- Laivalippujen jako ja lähtöselvitys. M/s Megastar (Tallink) lähtee klo 10.30 ja saapuu Tallinaan klo
12.30.
- Opastettu kävelykierros Vanhassa kaupungissa, tutustuminen Viron Historialliseen museoon Suurkillan
talossa (Selviytymisen henki. 11 000 vuotta Viron historiaa). Vanhankaupungin keskiaikaiset asuintalot,
kirkot ja kapeat mukulakivikadut tarjoaa elämyksiä, löytämisen iloa, sekä kauniita näkymiä. Raatihuone
on parhaiten säilyneitä keskiaikaisia raatihuoneita Pohjois-Euroopassa. Se on rakennettu yli 600 vuotta
sitten.
- Majoittuminen Tallink Express hotelliin lähellä satamaa.
- Vapaa aika.
- Illallinen.
La 2.9.
- Aamiainen hotellissa
- Lähtö kohti Narvaa.
- Opastettu kierros Narvassa.
- Tutustumme opastetulla kierroksella Pitkän Hermannin linnoituksen
eli Narvan linnan museoon (venäjä/suomi tulkkin välityksellä).
Runsaan 700 vuoden ikäinen Hermannin linnoitus on sen historian
aikana ollut sekä tanskalaisten, saksalaisten, ruotsalaisten,
venäläisten että lopulta myös virolaisten hallinnassa. Museo esittää kaupungin historiaa 1200-luvulta
nykypäiville asti.
- Vapaa aika keskustassa.
- Lähdemme Narva-Joesuuhun (17 km), jossa majoitumme Noorus
Spa hotelliin.
- Allasosasto ja saunat (myös hiekkaranta)
- Illallinen.
Su 3.9.
- Aamuuinti ja aamiainen hotellissa.
- Lähtö Tallinnaan. Matkalla mahd. poiketaan Kuremäen
nunnaluostariin.
- Tallinnassa ostosaika.
- Satamassa klo 17.30, lippujen jako ja lähtöselvitys.
- M/s Finlandia Eckeröline lähtee klo 18.30 ja saapuu Helsinkiin klo 21.00.
- Lähdemme paluumatkalle välittömästi.
Muutokset mahdollisia. Ohjelma toteutetaan/muutetaan
toivomusten mukaan.

Matkan hinta: 198 €
(norm. 278 €, seura tukee matkan kustannuksia)
Hintaan sisältyy:
- bussikuljetukset
- laivamatkat Hki-Tln ja Tln-Hki
- 2 x majoitus 2hh
- 2 x aamiainen
- 2 x illallinen
- opastettu kaupunkikierros Tallinnassa (Vanha Kaupunki) ja Narvassa
- Viron historiallisen museon Tallinnassa ja Narvan linnan museon opastetut kierrokset ja pääsymaksut
- sauna- ja allasosaston käyttö Noorus Spa hotellissa Narva-Joesuussa.
- matkanjohtajan/tulkin palvelut
Lisämaksusta:
- 1hh - 65 €
- myöhäinen meriaamiainen laivalla menomatkalla 16,50 €
- buffet laivalla paluumatkalla 26 €

Ilmoittautuminen viimeistään ma 24.7.2015
info@etelasavonmatkat.com tai puh. 0400-745714 Asko, 040-5296863 Svetlana
Varausmaksu 50 € maksettava ilmoittautumisen yhteydessä:
Saaja: Etelä-Savon matkat Ky, IBAN FI32 1137 3000 6282 46, viesti: Orbinskin sukuseuran matka
Loppusumma laskutamme ilmoittautumisen yhteydessä annettujen yhteystietojen mukaan.

