
 

So, looking for an amazing experience? 

I can make it happen. 

  

 

VIRUMAAN MATKA – Niikon matkat 
14.07. – 17.07.2022 

 

1. Päivä 100 km. 14.07.2022 

Klo 09:00 laivamatka Eckerö Line laivalla Tallinnaan. Opas vastassa ja matkaa jatkuu  

Virumalle Rakveressn/ v.1302/. Viron kahdeksanneksi suurin kaupunki Rakvere houkuttelee 

matkalijoita vaikuttavilla 1200 – luvulta peräisin olevilla linnanraunioilla ja nykyaikaisella 

keskustallaan. Saatuttuaan Rakvereen lounas ja jatketaan kaupunkikierroksella, jonka aikana 

tutustuskäynti Rakveren linnoituksessa sekä Vallimäellä. Majoitus keskustan hotellissa 

Wesenbergh. 

  
2. Päivä. 155 km 15.07.2022 

Aamiaisen jälkeen Rakveresta matka jatkuu kohti Peipsin järven rannikkoaluetta. 

Tutustumme Avinurmen puuaittaan, jossa on Viron runsain valikoima pärekoreja sekä muita 

pientarvikkeita, saunatarvikkeita, puuastioita, leikkikaluja sekä pieniä huonekaluja. Matka 

jatkuu ajetaan Peipsi Järven rannikkualuetta pitkin Louhusuun Eestiküla ja Venekülan kautta  



 

So, looking for an amazing experience? 

I can make it happen. 

  

 

Kauksin rantaan. Mikäli sää suosii onhan uintimahdollisuus, Lounaan syömme Iisakun 

pitäjänmuseossa.  Iisakun museon näyttelyssä näemme Jõugan hautakammion 1200 luvun 

lopulla tai 1300 – luvun alussa haudatun vatjalaisen rannerenkaasta löydetyn palasen 

puikoilla kudotusta käsineestä, joka on vanhin Euroopassa löydetty puikoilla tehty neulos; 

saamme katsauksen elämästä maalla, vanhoista maatilan töistä, mestareiden toiminnasta, 

paikallisen palokunnan historiasta ja Alutagusen luonnon erityisyydestä. Iisakusta matkamme 

jatkuu Mäetaguse kartanon ja Jõhvin – kautta Sakaan, jossa yöpyminen Saka kartanon 

hotellissa. Illallinen.  

  
Avinurme Puuaitta                                      Lohusuu - Veneküla 

 

3. Päivä. 80 km. 16.07.2022  

Aamiaisen jälkeen matka jatkuu Narvaan. Matkalla teemme pysähdyksen Valasten 

vesiputouksella. Mikä on Viron korkein /30 m/ Ontikan rantatörmällä.  ns. putouksen 

vierestä, josta avautuu hyvä näkymä 400 000 vuotta sitten syntyneisiin maapallon kerroksiin 

sekä merelle. Saavuttuaan Narvaan. Kaupunkikierros Narvassa, Viron itäisimmässä 

kaupungissa, jonka aikana käydään Hermannin linnoituksessa. Keittolounas linnoituksen 

ravintolassa Rondeel. Lounaan jälkeen hieman vapaata. Mahdollisuus käydä Astri 

kauppakeskuksessa. Klo 17:00 jokilaiva risteily Narvasta – Narva Joensuuhun. Majoitus 

Narva – Joensuussa Meresuu Spa hotellissa. Illallinen. 

  
4. Päivä 230 km 17.07.2022 

Aamiaisen jälkeen lähtö paluumatkalle kohti Tallinnaa. Matkalla tutustumme Sillämäen 

kaupunkiin. joka oli neuvostovuosina suljettu „atomikaupunki “, nähdään Stalinin aikakauden 



 

So, looking for an amazing experience? 

I can make it happen. 

  

 

1940–1950 luvun neoklassiset rakennukset, mm kuuluisa ns „Potjomkinin “portaat kauniisti 

kunnostetun Sillamäen ranta – Promenadin. Käymme Sillämäen kaupunkimuseossa ja 

kulttuuritalossa. Paluumatka jatkuu Tallinnaan. Matkalla keittolounas Viitnan kievarissa.  

Ennen Tallinnaan poikkeamme ja teemme pysähdyksen Kallavere Ruotsin kylässä.  

Saavuttuaan Tallinnaan hieman vapaata aikaa ja klo 18:30 laivamatka Helsinki Eckerö line 

laivalla.  

  
Sillamäe                                                                  Rootsi – Kallavere kylä 

 

Rakvere Linnoitus https://www.rakverelinnus.ee/index.php/fi  

Avinurmen Puuaitta https://puiduait.ee/fi/ 

Kauksi ranta https://www.visitestonia.com/fi/kauksin-ranta-peipsijarven-rannikolla  

Iisakun museo https://www.iisakumuuseum.ee/eng/?  

Narva https://visitnarva.ee/fi 

Narva – Joensuu https://www.visitnarva.ee/fi/node/148646  

Sillamäe museo https://sillamae-muuseum.ee/ru/ 

Sillamäen Kulttuurikeskus https://sillamaekultuur.ee/et/uldinfo/ 

Ravintola Rondeel https://www.narvamuuseum.ee/eng/restoran-rondeel/ 

Viitnan kievari http://www.viitna.eu/fi  

 

Niikonmatkat vie! Yhteistyössä GoTravel 
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