
ITÄ – VIRO 4 Päivää 02.09. –  05.09.2021 NIIKON MATKAT 

Tiivistetty ohjelma. Tarkempi kuvaus kotisivuillamme  

 

1. Päivä 210 km 02.09.21 

Tallinna – Lammasmäe Puhkekeskus – Valaste – Toila Spa 

Klo 09:00 Laivamatka Helsingistä Eckerö Line laivalla Tallinnaan. 

Klo 11:15 Saapuminen aamulaivalla Tallinnaan, jossa opas ja bussi vastassa ja matka 

jatkuu Virumaalle.  

Klo 13:00 Lounas ja tutustumiskierros Lammasmäen Lomailukeskuksessa. Bussimatka 

kohti Itä Viroa. Pysähdys Viron korkeammalla vesiputouksella /30 m/ Ontikan 

rantatörmällä.  ns. putouksen vierestä, josta avautuu hyvä näkymä 400 000 vuotta 

sitten syntyneisiin maapallon kerroksiin sekä merelle. Yöpyminen Toila Spa hotellissa. 

2. Päivä 65 km 03.09.21 
Toila Spa – Toila Oru Puisto- Sillamäe – Vairvaran Sinimäkien museo - Narva- Jõesuu 
- Narva 
klo 09:30 Aamupäivällä teemme päiväretken Tutustumme Toila Oru puistoon (70 ha). 
Se on jäämistöä pietarilaisen kauppiaan Jelissejevin rakennuttamasta linnasta. Linna 
oli myöhemmin Viron ensimmäisen presidentin K. Pätsin kesäresidenssinä ja tuhoutui 
viime sodassa. Mutta meillä on mahdollisuus tehdä jännittävä virtuaalinen 
aikakausikierros Toila-Orun presidentin linnassa ja puistossa heinäkuussa 1938. 
Matkalla kohti Narvan kaupunkia ajamme Sillamäen JA Narva – Joensuun kautta. 
Tutustumme Sillamäen kaupunkiin, joka oli neuvostovuosina suljettu „atomikaupunki 
“, nähdään Stalinin aikakauden 1940–1950 luvun neoklassiset rakennukset, mm 
kuuluisa ns „Potjomkinin “portaat. Bussimatka Narva-Jõesuun. Klo 11:30 Matkalla 
pysähdys ja tutustumiskäynti Vaivaran Siimäkien elämyksellisessä museossa. Vuonna 
1944 pidettiin Sinimäkeissä verisimmät ja raskaimmat taistelut Viron historiassa. 
Bussimatka jatkuu Narva – Joenuun. Paikkakunnalla on useita kylpylöitä ja pitkä 
hiekkaranta, joka vetää puoleensa kesäisin paljon lomailijoita. 
klo 13:45 – 14:45 Saavuttuaan Narvaan lounas. Lounaan jälkeen jatketaan 
kaupunkikerroksella, jonka aikana käydään myös Hermannin linnoituksessa.  



Majoitus Narvassa hotelissa Narva  
klo 19.00 Narvan Oopperapäivien esitys Boheemi / lisämaksusta/ 

3. Päivä 177 km 04.09.21 
Narva Kreenholm – Sininen Laguuni – Viivikonna –Viron Kaivosmuseo- Narva 
Aamiaisen jälkeen tutustuminen Narvassa Kreenholmin alueeseen ja jatkamme 
päiväretkellä, jonka aikana ensin näemme Sinisen Laguunin ja sen jälkeen 
poikkeamme Viivikonnan aavekaupungin alueeseen. Viron tunnetuin aavekaupunki 
alkoi tyhjentyä 70 – luvulla kun kaivos suljettiin ja nykyään tuntuu, että aika on seillä 
pysähtynyt.  
      Viivikonnsta bussimatka jatkuu Kohtla Nõmmeen, jossa vierailemme Viron 
Kaivosmuseossa. Kohtlan palavakivimuseoon, joka on rakennettu aitoon, toimintansa 
lopettaneeseensa kaivokseen. Palavakivi on ollut yli 60 vuotta Viron 
energiatuotannon lähde. Kaivosmuseo on kävijöille ainutlaatuinen tilaisuus tutustua 
palavakiviteollisuuteen. Kaivosmuseossa pääsemme ajamaan entisillä 
kaivosvaunuilla, kokeilemaan työkaluja ja syömään kaivosmiehen lounasta. Paluu 
Narvaan, jossa yöpyminen hotellissa Narva. 

4.  Päivä 215 km 05.09.21 
Aamupäivällä vierailemme Victorian bastionin käytävissä. Se on Narvan seitsemästä 
bastionista upein. Victorian bastionin seinät kasematit ja ruutikellari on kunnostettu. 
Paluumatka Narvasta kohti Tallinnaa. Klo 12.00 matkalla vierailemme Purtsen 
vasallilinnakkeessa (1500 luvulta) Historiansa aikana on Purtsen vasallilinnaketta 
poltettu ja jälleenrakennettu monta kertaa. Tutustumiskierros ja olutmaistiaiset. 
Saavuttuaan Tallinnaan hieman vapaata omatoimista aikaa. 
klo 18:30 laivamatka Tallinnasta – Helsinkiin  

 

Hyödyllisiä linkkejä  

Lammasmäe Puhkekeskus http://www.lammasmae.ee/fi/ 
Toila Spa https://www.toilaspa.ee/fi/  
Sillamäe https://fi.wikipedia.org/wiki/Sillam%C3%A4e    
Narva – Joensuu https://fi.wikipedia.org/wiki/Narva-J%C3%B5esuum  
Narvan linnoitus https://narvamuuseum.ee/eng/  
Sininen Laguuni https://www.youtube.com/watch?v=oTbVKvg8FJg 
Viivikonna https://www.picuki.com/location/viivikonna-idavirumaa-estonia/271028438 
Vaivara Sinimäkien museo https://muuseum.vaivaravald.ee/index.php?id=37  
Purtsen vasalli – linnake http://purtse.ee/fi/ 
 
Kirjoita: petri@niikonmatkat.com   
tai soita 045-1374757  
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