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Matkan hinta 
355€ / hlö edellyttäen minimi 30 maksavaa matkustajaa 
435€ / hlö edellyttäen minimi 20 maksavaa matkustajaa 
515€ / hlö edellyttäen minimi 15 maksavaa matkustajaa 

1 hengen huone lisämaksu 65€ / hlö 3 vrk 
 
Matkan hintaan sisältyy: 
- bussikuljetus koko matkan ajan alkaen Kajaani 
- 11.-12.4. yö Tallinnassa Hotel Seaport 2 hengen huoneissa 
- 12.-14.4. 2 yötä Narvassa hotelli Narva 2 hengen huo-
neissa 
- laivamatkat kansipaikoin Tallinkin laivoilla mennen tullen 
- hotelliaamiaiset 
- Tallinkin polttoainelisämaksu 
- käynti Sillamäen kaupungissa (omatoiminen tutustumi-
nen) 
- 12.4. bussikuljetus ryhmän itse järjestämiin maatalous-
kohteisiin  
- 13.4. päivänä suomenkielisen oppaan palvelut, kaupunki-
kierros Narvassa, sisäänpääsyt ja kohdeopastukset Narva 
Hermannin linnoituksessa ja Kreenholmin alueella 
- oma bussi mukana matkalla, laivaus ja kuljettajan kustan-
nukset 
 
Lisämaksusta: 
- lounas buffet laivalla 29€/hlö/suunta 
 
Sitovat ilmoittautumiset matkalle 10.2.2023 mennessä 
Maarit Hietaselle maarit.hietanen@feedex.fi  TAI 
Minna Tannerille minna.tanner2@outlook.com  
Ilmoitathan: nimi kuten passissa, syntymäaika pp.kk.vvvv, 
osoite, puhelinnumero. 
 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.  
Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja.  
Matkan toteutuminen edellyttää min. 15 matkustajaa. 
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ALUSTAVA MATKAOHJELMA 
tiistai 11.4.2023 
- Lähtö Kajaanista linja-autoasemalta klo 03:30 kohti Helsinkiä 
- matkalla omakustanteiset tauot 
- Helsinkiin saavuttua kuljettaja jakaa maihinnousuliput bussissa, siirtyminen laivaan 
- Tallink Megastar aluksella laivamatka Helsinki – Tallinna klo 13:30 – 15:30, kansipaikoin 
- laivalla mahdollisuus lisämaksulliseen ruokailuun 
- Tallinnaan saavuttua siirtyminen satamaa vastapäätä olevaan Seaport hotelliin ja majoittuminen 
- ilta vapaata aikaa Tallinnassa 
 
keskiviikko 12.4.2023 
- aamiainen hotellissa 
- aamiaisen jälkeen ryhmän kanssa sovitun aikataulun mukaan lähtö kohti Narvaa.  
Aikoinaan Narva oli eurooppalaisen barokkiarkkitehtuurin helmi, mutta kaupunki tuhoutui toisessa 
maailmansodassa ja jouduttiin rakentamaan lähes kokonaan uudelleen. Nykyisin Narva edustaa klassista 
neuvostoajan arkkitehtuuria, jonka ohella kaupungista löytyy joitain mielenkiintoisia nykyarkkitehtuurin ilmentymiä. 
 
- Matkalla Narvaan ryhmän itse järjestämää ohjelmaa maatalouskohteissa.  
- Käynti Sillamäen kaupungissa ja omatoimista tutustumisaikaa. 
Sillamäen kaupunki sijaitsee Suomenlahden rannalla, Sõtke-joen suulla. Teollisuuskaupungin syntymävuotena 
voidaan pitää vuotta 1946, jolloin alueelle päätettiin rakentaa öljyliuskemalmin käsittelytehdas, jossa tuotettiin 
uraanioksideja. Teollisuudenalan vuoksi kaupunki tunnettiin pitkään suljettuna kaupunkina. 
 
- Narvaan saavuttua majoittuminen hotelli Narvaan  
- ilta vapaata aikaa Tallinnassa 
 
torstai 13.4.2023 
- Aamiainen hotellissa 
- lähtö opastetulle kaupunkikierrokselle Narvaan ja tutustuminen Hermanin linnoitukseen ja Kreenholmin 
alueeseen. 
 Narvan linna on Narvan tärkein nähtävyys. Linnan perustivat 1200-luvulla tanskalaiset Tanskan kuninkaan 
sijaishallitsijan asuinpaikaksi. Liivinmaan ritarikunnan tultua valtaan Virossa linnasta tuli ritarikunnan edustajien 
pääpaikka. Narvan linna on monipuolisin ja parhaiten säilynyt puolustusrakennelma Virossa. Linnan pinta-ala on 3,2 
hehtaaria, ja sen korkein piste on Pitkän Hermannin torni (51 metriä). 
 
Narvanjoella hieman kaupungin yläpuolella sijaitsee kaksiportainen putous. Portaiden välillä on Kreenholmin saari. 
1800-luvulla putouksen reunalle rakennettiin kuuluisa Kreenholmin tehdas, joka tuolloin oli Venäjän imperiumin 
suurin tehdas. Vuonna 1913 siellä työskenteli yli kymmenentuhatta henkilöä! Tehtaan ympäristöön muodostui tiivis 
teollisuusarkkitehtoninen kokonaisuus, johon kuuluivat tehdas, sairaala, työläisten kasarmit, johtajien talot ja 
Kreenholmin puisto. Rakennukset on rakennettu englantilaiseen tyyliin, punaisista tiilistä, vaikuttaen olennaisesti 
kaupungin ilmeeseen. Kreenholmin tavaramerkki tunnetaan kaukana Viron ulkopuolella. 
 
- iltapäivällä paluu hotellille ja omaa aikaa Narvassa 
 
perjantai 14.4.2023  
- aamiainen hotellissa 
- klo 08:00 - 09:00 huoneiden luovutus ja paluumatka kohti Tallinnaa 
- mahdollisesti pieni ostosaika Tallinnan satama alueella 
- Tallinnaan saavuttua kulj ettaja jakaa maihinnousuliput bussissa, siirtyminen laivaan 
- Tallink MyStar laivamatka Tallinna – Helsinki klo 13:30 – 15:30 kansipaikoin 
- laivalla mahdollisuus lisämaksulliseen ruokailuun 
- Helsinkiin saavuttua siirtyminen bussiin ja paluumatka Kajaaniin alkaa 
- paluumatkalla omakustanteiset tauot 
- arvioitu saapumisaika Kajaaniin n. 24:00 - 01:00 aamuyöllä  


