ITÄ – VIRO 4 Päivää 20.05. – 23.05.2021 NIIKON MATKAT. Hinta 660 euroa

1. Päivä 210 km. Tallinna – Lammasmäen lomakeskus – Valaste – Toila Spa
Klo 09:00 Laivamatka Helsingistä Eckerö Line laivalla Tallinnaan.
Klo 11:15 Saapuminen aamulaivalla Tallinnaan, Opas ja bussi ovat vastassamme ja
matka jatkuu Virumaalle. Tuhti lounas ja tutustuminen Lammasmäen persoonalliseen
lomakeskukseen. Bussimatka kohti Itä Viroa. Pysähdys Viron korkeammalla vesiputouksella
(30 m) Ontikan rantatörmällä. Putouksen vierestä avautuu hieno näkymä 400 000 vuotta
vanhoihin sedimenttikerroksiin sekä varsinkin merelle! Yöpyminen Toila Spa hotellissa.
Ehtiville tarjolla myös suojelualue ja luontopolku meren rannalle. Käytössä toki myös hyvät
kylpyläpalvelut ja mainio ravintola.
2. Päivä 65 km. Toila Spa – Toila Oru Puisto – Sillamäe - Vairvaran Sinimäen sotamuseo Narva- Jõesuu - Narva
Aamupäivällä tutustumme Toila Oru puistoon (70 ha). Se on säilynyt osa pietarilaisen
kauppiaan Jelissejevin rakennuttamasta upeasta palatsialueesta. Linna oli myöhemmin Viron
ensimmäisen presidentin Konstantin Pätsin kesäresidenssistä, joka tuhoutui viime sodassa.
Meillä on mahdollisuus tehdä jännittävä (uskomaton!) virtuaalinen aikakausikierros VRlaseilla Toila-Orun presidentinlinnassa ja puistossa heinäkuussa 1938.
Matkalla Narvan kaupunkiin ajamme Sillamäen ja Narva-Joensuun kautta. Tutustumme
Sillamäen kaupunkiin, joka oli neuvostovuosina suljettu ”atomikaupunki “ Näemme Stalinin
aikakauden 1940–50-luvun uusklassisia rakennuksia ja kuuluisat ”Potjomkinin“ portaat.
Matkalla pysähdymme ehdottomasti Vaivaran Sinimäen vaikuttavassa sotamuseossa. Se
on ehkä Viron ”Raatteentien museo” Vuonna 1944 Sinimäessä käytiin Viron historian
verisimmät ja raskaimmat taistelut. Museon esineistö on ainutlaatuista ja se on rakennettu
talkoovoimin. Narva-Joensuussa on useita kylpylöitä ja pitkä hiekkaranta, joka vetää
puoleensa kesäisin lomanviettäjiä. Saavuttuamme Narvaan saamme maittavan lounaan.
Syötyämme jatkamme kaupunkikerrokselle. Käymme mm. Hermannin linnoituksessa, jonka
ikkunoista voimme ihailla rajajoen vastakkaisella puolella nousevaa jykevää venäläistä
linnoitusta. Yöpyminen Narvassa hotelli Narvassa, josta on vain kävelymatka linnoitukselle ja
raja-asemalle iltakuvauksia tai -kävelyä ajatellen. Narvassa ei yksi ilta riitä.

3.

Päivä 177 km.
Narva Kreenholm - Sininen Laguuni - Viivikonna - Viron Kaivosmuseo - Narva
Aamiaisen jälkeen tutustumme jättimäisen Kreenholmin entisen tekstiilitehtaan
alueeseen, josta löytyy myös Viron kuvatuin rajapyykki. Paikka on mieleenpainuva – ja
kuvauksellinen kuivuneine jokiuomineen. Ruotsalaiset ”lupasivat” kunnostaa alueen…
Jatkamme päiväretkeä, jonka aikana näemme Sinisen Laguunin ja poikkeamme
Viivikonnan aavekaupunkiin. Viron tunnetuin aavekaupunki alkoi tyhjentyä 1970-luvulla, kun
kaivos suljettiin. Nykyään tuntuu kuin aika olisi pysähtynyt niille sijoilleen. Viivikonnasta
bussimatka jatkuu Kohtla Nõmmeen, jossa vierailemme Viron Kaivosmuseossa. Kohtlan
palavakivimuseo on rakennettu aitoon, toimintansa lopettaneeseensa kaivokseen. Palavakivi
oli yli 60 vuotta Viron energiatuotannon tärkeä lähde. Kaivosmuseo on kävijöille
ainutlaatuinen tilaisuus tutustua menneen ajan tunnelmaan. Pääsemme ajamaan entisillä
kaivosvaunuilla, kokeilemaan työkaluja ja syömään kaivosmiehen lounasta. Paluu Narvaan,
jossa yöpyminen hotelli Narvassa. Niikon matkat korostaa Narvan ainutlaatuisuutta ja
kehittymistä hienoksi vierailukohteeksi, jossa kulttuurit, aikakaudet ja maailmat kohtaavat
toisensa. Venäläisyys ja nuorekas läntinen Eurooppa ovat hämmentävällä tavalla läsnä.

4.

Päivä 215 km
Aamupäivällä vierailemme Viktorian linnoitusjärjestelmän bastionin käytävissä. Se on
Narvan seitsemästä bastionista upein. Viktorian bastionin seinät, kasematit ja ruutikellari on
nyt kunnostettu. Paluumatka Narvasta kohti Tallinnaa. Matkalle vierailemme Purtsen
vasallilinnakkeessa 1500-luvulta. Historiansa aikana Purtsen linnake on poltettu
ja rakennettu monesti uudelleen. Tutustumiskierros ja olutmaistiaiset.
Saavuttuamme Tallinnaan saamme hieman vapaata aikaa ennen laivalle nousua.
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/

Hintaan sisältyy:
-

majoitus 1 yö Toila Spa hotellissa aamiaisella 2 hh standardiluokan huoneissa.
majoitus 2 yötä Narvassa hotelli Narva aamiaisella 2 hh standardiluokan huoneissa
ruokailut: lounas Lammasmäen lomakeskuksessa; lounas Narvassa ravintolassa Muna;
kaivosmiehen lounas Viron Kaivosmuseossa, olutmaistiaiset Purtsessa
Esitteessä mainittu ohjelma
laivaliput Eckerö Line 20.05.21 klo 09:00 Hel-Tal ; 23.05. klo 18:30 Tal- Hel / kansipaikat
suomenkielisen oppaan palvelut koko matkan aikana Tallinnasta – Tallinnaan 4 päivää
bussikuljetukset Virossa 4 päivää
Suomalaisen matkanjohtajan Petri Niikko palvelut
B4 hytti meno/ paluu tavaroita varten

Lisämaksusta:
-

aamiainen laivalla 20.05. Helsinki – Tallinna 16 €/ hlö
buffetpäivällinen laivalla 23.05. Tallinna – Helsinki 34 €/ hlö
Yhden hengen huone +70 euroa.

Kirjoita petri@niikonmatkat.com tai soita 0451374757
Lähde mukaan tälle Niikon matkoille räätölöidylle erikoismatkalle!

www.niikonmatkat.fi

