IKAALISTEN AUTON MATKASSA
TARTTO JA PALAMUSEN SYYSMARKKINAT 17.09 – 19.09.2021

Tartto on Viron toiseksi suurin kaupunki noin 93000 asukasta , sijaitsee Etelä-Virossa ja on
Tartumaan maakunnan keskus. Emajoki virtaa kaupungin halki ja luo todella hienon tunnelman
syksyiseen iltaan. Tarttoa pidetään Viron kulttuurin ja sivistyksen pääkaupunkina, maan vanhin ja
koko pohjoiseuroopan vanhin yliopisto,Vanamuine teatteri ja ERM eli viron kansallismuseo
sijaitsevat täällä ja luovat kaupunkiin arvokkaan ja rauhaisan ilmapiirin.

Palamuse on kylä 40 km Tartosta pohjoiseen. Palamuse on Ikaalisten kaupungin ystävyyskunta ja
Ikaalisten seurakunnan ystävyysseurakunta.Asukkaita kylässä on muutama sata, mutta tänä
syyskuisena lauantaina kylän täyttää 10000 markkina vierasta. Kirkko ja Oscar Lutsin koulumuseo
ovat avoinna, kuten myös kylän apteekki, josta saa ihmelääkettä(Tästä kerromme matkalla lisää)
Tämä tapahtuma TÄYTYY KOKEA, virolaiset osaavat markkinoiden järjestämisen

MATKAN HINTA

213 € / hlö / 2 HH

Hintaan sisältyy:
-Bussikuljetukset laadukkaalla turistibussilla , sama auto ja kuljettaja palvelevat koko matkasi ajan
- Laivamatkat kansipaikoilla Tallinkin nopeilla aluksilla
- Myöhäinen AAMIAINEN menomatkalla m/s Megastarilla
- Majoitus laadukkaassa Tartu hotellissa **** www.tartuhotell.ee kahden hengen huoneissa
- Aamiainen hotellilla kahtena aamuna
- Sisäänpääsymaksu markkinoille

Lisämaksusta:
-Yhden hengen huonelisä 35 €
-Ruokailut laivalla
- Paluussa Star päivällinen aik. 26 € ,12-17v 13 €, 6-11v 9 €
-Sisäänpääsy kansallimuseoon, jos yli 10 henkeä lähtee 10 €, muuten 12 €

PERJANTAI 17.09
Matkaan lähdemme allaolevan aikataulun mukaan kotipaikkakunnilta ja matkaamme Helsinkiin, matkalla
pidämme aikataulun sallimissa puitteissa tauon.Länsiterminaalista 10.30 Tallink Megastar lähtee merelle.
Pari tuntia merellä ja Tallinnaan saavumme 12.30, josta lähdemme ajamaan kohti Tarttoa (185 km),
pidämme matkalla tauon. Tartoon saavumme suunnilleen kello 16 ja majoitumme TARTU hotelliin.Hotelli
sijaitsee keskeisellä paikalla, isot kauppakeskukset ja tori aivan vieressä, eikä vanha kaupunkikaan ole
kaukana, mukavan kävelymatkan päässä,vaikka jokivartta pitkin.
Ilta ohjelma omatoiminen
LAUANTAI 18.09
Aamiainen hotellilla, jonka jälkeen lähdemme kohti Palamusea, jos ei halua lähteä markkinoille, voi toki
jäädä Tarttoonkin tutustumaan.Markkinoilla vietetyn ajan jälkeen, iltapäivällä palaamme Tarttoon, jolloin
halukkailla mahdollisuus jäädä kansallismuseolle ja teemme myös pienen kiertoajelun kaupungilla
Ilta ohjelma omatoiminen
SUNNUNTAI 19.09
Aamiainen hotellilla ja aamulla vielä hetki aikaa kaupunkiin tutustumiseen ja viimeisten ostosten tekoon.
Aamupäivällä lähdemme matkalle kohti Tallinnaa, matkalla käymme vielä Palamusessa ja matkaamme
maisemareittiä pitkin Tallinnaan, mahdollisuuksien mukaan pidämme tauon matkan aikana. Tallinnassa
käymme tekemässä ostokset sataman alueella olevassa Super-Alkossa. Tallink Star lähtee merelle 16.30 ja
saapuu Helsinkiiin 18.30. Matka kotipaikkakunnille alkaa, kun ryhmä on saapunut bussiin.

Matkalle tarvitaan mukaan voimassa oleva PASSI tai POLIISIVIRANOMAISEN MYÖNTÄMÄ HENKILÖKORTTI
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista
Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja www.kkv.fi

BUSSIN AIKATAULU 17.09.2021
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KANKAANPÄÄ Linja-autoasema
JÄMIJÄRVI Neste
IKAALINEN Tori
KYRÖSKOSKI Mh
HÄMEENKYRÖ S-Market Vt 3 Pikavuoropysäkki
YLÖJÄRVI Matkatie
NOKIA Pirkkalaistori
TAMPERE Vanha-Kirkko
AKAA Toijala ABC
VALKEAKOSKI Linja-autoasema
HÄMEENLINNA Tiiriö ABC
HÄMEENLINNA Wetterhof tilausajopysäkki 9.30 HELSINKI Länsiterminaali

Kyytiin voi tulla myös reitinvarren pysäkeiltä, ilmoitathan bussiin nousupaikkasi varauksen yhteydessä.

Lisätietoa ja Ilmottautumiset :
Ikaalisten Auto oy

www.ikaalistenauto.fi

050-3223853 / Jaakko

matkat@ikaalistenauto.fi

Vastuullinen matkanjärjestäjä: IKAALISTEN MATKATOIMISTO OY

