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 Maanantaina 12.6 

Lähtö Haminan linja-autoasemalta  ajetaan Karhulan linja-autoasema- Aittakorven koulun 
parkkipaikka-Karhuvuorentien kautta Kotkan linja-autoasema ja Porvoo ohjeiden mukaan. 

Tallink Star lähtee Länsiterminaalista klo 7.30 ja on Tallinnassa 9.30. 

Satamasta suomenkielinen opas nousee kyytiin. 

Matka alkaa Palmsen, Sagadin ja Vihulan kartanoiden kautta, joissa tehdään opastettu 
tutustuminen ja lopuksi Vihulan kartanon kievarissa lounas. 

Seuraavana suunnistetaan Rakvereen ja tehdään samalla kaupunkikiertoajelu, jonka 
jälkeen majoitutaan Aqva Hotell & Spa:n (4*)aivan kaupungin keskustaan. 

Aqva Hotel & Spa on toukokuussa 2008 avattu kylpylähotelli ja vesipuisto.  
Hotelli sijaitsee historiallisessa Rakveren kaupungissa, vain tunnin automatkan päässä 
Tallinnasta.  

(Aqvan allasosasto ja sauna ovat suljettuna huollon vuoksi tuolloin, mutta hotelli on erittäin 
viihtyisä ja hyvätasoinen tarjolla olleista hotelleista.) 

Iltaohjelma vapaa 

Tiistaina 13.6 

Aamiaisen jälkeen tutustuminen Rakveren linnaan ja matka sen jälkeen kohti  

Narvaa. 

Tutustutaan Sinimäkien taistelupaikkaan ja museoon opastettuna. 

Tämän jälkeen tutustutaan Ontikan rantatörmään ja Valasten vesiputoukseen, jonka 
jälkeen lounas  Narvassa Tarton yliopiston Narvan osaston Muna-kahvilassa. 

Tämän jälkeen Narvan kiertoajelu ja majoittuminen keskustaan Narva-hotelliin.  

 Narvan keskustassa, rautatieaseman ja linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä, 
kävelymatkan päässä Narvan linnasta ja Narvajoesta. Huoneiden ikkunoista avautuu 
kaunis näköala suuren Pohjan sodan aikaisille historiallisille muistomerkeille – bastioneille 
– Hermannin linnoitukselle ja Iivanan linnoitukselle, joka sijaitsee Venäjän puolella. 

 

 



Ontikan rantatörmä on Ruotsista Öölannin saarelta alkavan ja Venäjälle Laatokan seudulle 
päättyvän, yli 1 100 kilometriä pitkän kuuluisan Baltian klintin korkein kohta.  
Ontikan rantatörmällä oleva 30-metrinen Valasten putous on Viron korkein. 

Ilta vapaa 

Keskiviikko 14.6 

Aamiaisen jälkeen käynti Narvan linnassa ja tämän jälkeen matka kohti Tallinnaa. 
Matkalla 

lounas Purtsen linnoituksessa. 

Tallink Star lähtee Tallinnasta klo 16.30 ja on Helsingissä 18.30. 

Kotimatka alkaa. 

 

Matkan hinta 385-400 € matkailijoitten lukumäärästä riippuen. 

Yhden hengen huoneesta lisämaksu 60 € 

Hinta sisältää: 

-Bussi mukana koko matkan ajan. 

-Suomenkielinen opas mukana koko matkan ajan. 

-Laivamatkat mennen tullen Tallinnaan. 

-Ohjelman mukaiset yöpymiset aamiaisineen. 

-Ohjelman mukaiset ateriat. (Menuja ruokailupaikkoihin saamme vähän myöhemmin) 

-Ohjelman mukaiset retket sisäänpääsyineen. 

 

Ilmoittautuessa  voi puheenjohtajalta varata aamiaisen laivalta hintaan 10.50 €/henkilö 

e-mail: leena.ilkka-salonen@hotmail.com 

Yhdistyksen kotisivu:kotka.pohjola-norden.fi 
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