
 

Matkalle tulossa myös lähtö heinäkuulle! Päivämäärät ja hinnat pian tiedossa 

Riika ja Tallinna 

Baltian kesäkaupungit 

20.–24.6. 2022 

525 €  
 

Kesämatkamme vie sinut Pohjolan Pariisin, Latvian pääkaupunkiin, joka on tunnettu 

upeasta jugend-arkkitehtuuristaan sekä tunnelmallisesta vanhasta kaupungistaan. 

Viivymme perillä kaksi yötä ja tutustumme kaupunkiin paikallisen suomea puhuvan oppaan 

johdolla. Paluumatkalla yövymme yhden yön Tallinnassa ja neljäntenä matkapäivänä 

lähdemme aamulautalla Tallinnasta kohti Helsinkiä. Oma bussimme ja kokenut, Baltiaa 

tunteva matkanjohtajamme on mukana koko matkan ajan.  

 

Maanantai 20.6. (illallinen) 

Lähtö Oulusta aamulla kohti Helsinkiä. Pidämme 

välillä useamman tauon, jotta matkanteko on 

mahdollisimman mukavaa. Laivamme Silja Europa 

lähtee Helsingistä Tallinnaan kello 18:30. Laivaan 

nousun jälkeen buffet illallinen nauttien komeista 

merimaisemista.  Majoitus laivalla jaetussa kahden hengen B-luokan hytissä.  

 

Tiistai 21.6. Tallinna – Riika (meriaamiainen, illallinen) 

Aamumme alkaa Silja Europan meriaamiaisella. Laiva saapuu 

Tallinnaan varhain aamulla ja siirrymme satamassa omaan bussiin, 

jolla jatkamme Via Balticaa seuraillen kohti Riikaa (390 km). 

Saavumme Riikaan mukavasti varhain iltapäivällä, joten meille jää 

aikaa jo tulopäivänä itsenäisille kävelyretkille. Hotellimme Mercure 

Riga Centre****sijaitsee keskustan tuntumassa, joten kaikki on lähellä. 

Illalla kokoonnumme yhteiselle illalliselle hotelliin.   

 

Keskiviikko 22.6. Riika (aamiainen, illallinen) 

Kokonainen päivä aikaa nauttia Riian kesäisestä tunnelmasta, kierrellen kauniissa 

puistoissa ja tunnelmallisessa vanhassa kaupungissa. Opastettu kävelykierros paikallisen 

oppaan johdolla parin tunnin ajan keskusta-alueella. Riika on kuuluisa näyttävästä 

arkkitehtuuristaan sekä hienoista puistoalueista keskustan tuntumassa. Matkanjohtaja 

antaa vinkkejä itsenäiseen tekemiseen ja päivän päätteeksi kokoonnumme hotelliimme 

nauttimaan yhteisen illallisen.  
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Torstai 23.6. Riika – Tallinna (aamiainen) 

Runsas ja maukas aamiainen 

hotellissa, ennen kuin 

suuntaamme kohti Tallinnaa. 

Pysähdymme välillä Pärnun 

rannalla, ihastelemassa Itämeren 

yhtä hienointa hiekkarantaa. 

Viimeisen matkayön vietämme 

Tallink Spa & Conference 

hotellissa, joka sijaitsee kaupungin 

keskustassa. Tästä on helppo 

suunnata vaikkapa vanhaan 

kaupunkiin illalliselle.  

 

Perjantai 24.6. Tallinna - Helsinki – Oulu (meriaamiainen) 

Kävelemme hotellista matkanjohtajan saattelemana terminaaliin. Paluun laivamatka 

tehdään Star-luokan (kansipaikalla) Helsinkiin, lähtö Tallinnasta kello 07:30 laivalla Mystar. 

Varhaisen aamulähdön vuoksi nautimme aamiaisen vasta laivalla. Laivan saavuttua 

Helsinkiin, nousemme omaan bussiimme, joka aloittaa matkan pohjoiseen. Saavumme 

Ouluun alkuillasta. 

 

 

Matkan hinta sisältää 

-majoituksen jaetussa kahden hengen huoneessa / B-luokan hytissä. 

-matkaohjelman mukaiset ateriat 

-laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki, hytti vain menomatkalla. Paluumatkalla 

kansipaikka. 

-V. Alamäen laadukkaan kuljetuksen turistiluokan autolla sekä kuljettajamme palvelut. 

-matkanjohtajan palvelut alkaen Helsingistä / Tallinnasta ja päättyen samaan paikkaan 

 

Lisämaksusta 

-huone ja hytti yhdelle hengelle, tiedustele hintaa toimistostamme virpi.perunka@v-

alamaki.fi  

mailto:virpi.perunka@v-alamaki.fi
mailto:virpi.perunka@v-alamaki.fi

