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MATKA SAARENMAAN OOPPERAPÄIVILLE 24.-27.7.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ensi kesänä Kuressaaren linnanpihan oopperateltassa koetaan aivan erityinen ensi-ilta. Georg 

Otsin syntymästä tulee pian kuluneeksi 100 vuotta ja hänen kunniakseen valmistuu ooppera 

”Mister Georg Ots”. Lisäksi matkan aikana on mahdollista nähdä oopperat ”Nabucco” ja 

”Dialogues of the Carmelites”. Pääesiintyjät tulevat vuonna 2019 Moskovan Helikon-

oopperasta. 

 

 

Retkipäivänä tutustutaan Muhun saareen ja 

Tallinnassa vieraillaan oppaan johdolla kauniissa 

Kadriorun puistossa. Oopperan lisäksi Kuressaaren 

kaupunki tarjoaa runsain määrin nähtävää ja 

koettavaa. Idylliset kahvilat ja ravintolat kutsuvat 

herkuttelemaan ja mm. käsityön ystävä voi tehdä 

erinomaisia matkamuistolöytöjä esimerkiksi torilla 

ja pikku putiikeissa. Golffarit voivat halutessaan 

ottaa bägin mukaan.  

 

Kotimatkapäivänä vietämme aikaa Tallinnassa. 

Aluksi on mahdollisuus vierailla oppaan johdolla 

Kadriorun kauniissa puistossa. Kierroksen aikana 

nautitaan kakkua ja kahvia.  
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Matkan hinta on ryhmän koosta riippuen 405-

415€ /hlö. Matkan hintaan kuuluu: 

-Linja-auto ja siihen liittyvät kulut 

-Laiva- ja lauttaliput (meno Tallink Shuttlella, 

paluu Eckerö Finlandialla) 

-Buffet-aamiainen Tallink Shuttlella menomatkalla 

-Kaksi B4-hyttiä ryhmälle meno- ja paluumatkoilla 

-Majoitus Hotelli Arabellassa (hissillinen 

keskustahotelli), 3 yötä 2hh:ssa aamiaisineen 

-Opastettu retki Muhun saarelle, lounas 

-Opastettu kierros Tallinnassa Kadriorun 

puistossa, kahvi ja kakku 

-Laskun lähettäminen marras- ja kesäkuussa 

jokaiselle osallistujalle 

1hh-lisä on 60,00 €/3yötä 

 

Lisäksi valitsemienne oopperalippujen hinnat:  

Mr. Geor Ots, kolmas hintaluokka 70,00, € 

Nabucco, keskimmäinen hintaluokka 80,00 € 

Dialogues of Carmelites, keskimmäinen 

hintaluokka 80,00 € 

Matkan maksu- ja varausehdot: 

Sitovat matka- ja lippuvaraukset toivomme 15.11.2018 mennessä. Oopperalippujen hinta  

laskutetaan marraskuun lopussa ja loppuosa kesäkuussa 2019. Oopperalippujen  

maksuja emme peruutustapauksissa valitettavasti pysty palauttamaan. Kesäkuussa  

maksettavan loppusumman osalta peruutusehdot ovat seuraavat: 24.6.2019 mennessä  

tehdystä peruutuksesta palautetaan 50% matkan hinnasta ja 10.7.2019 alkaen  
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peruutuskulu on 100%. Nimenvaihto onnistuu maksutta kuitnaenkin 20.7. asti! 

Suosittelemme hankkimaan matkavakuutuksen sairastapausten varalle ja 

muistutamme, että jokaisella on oltava mukanaan voimassa oleva passi tai kuvallinen 

viranomaisen myöntämä ID-kortti. 

 

HUOM! Hinta on laskettu sen mukaan, että linja-auto jaetaan Abelitan toisen ryhmän kanssa. 

Ryhmälle on tällä hetkellä varattuna 15 twin -huonetta Arabellassa.  

Ilmoita Eija Ketolalle mahdolliset ruoka-aineallergiat,  syntymäaika laivayhtiötä varten sekä 

miltä pysäkiltä nouset kyytiin. Vaihtoehdot: Naantali – Raisio – Turun Linja-autoasema – 

Tuomiokirkko – Kivikartiontien pysäkki – Piispanristin Prisma – Kaarina, Oskarinaukio.  

Lähtö alustavasti Naantalista kello 5.30 ja Turusta kello 6.00 (saattaa tarkentua). 

 

Lisätietoa ohjelmasta sivulta www.saaremaaopera.com  

 

 

 

Lisätietoja: jerena@abelita.fi / 0400 707 600 

 

http://www.saaremaaopera.com/
mailto:jerena@abelita.fi

