MATKA BIRGITTAFESTIVAALILLE
TALLINNAAN
14.-16.8.2020

Birgitta-festivaali on noussut yhdeksi Viron kulttuurikesän suosituimmaksi tapahtumaksi ja
se huomioidaan nykyään myös muualla Baltiassa sekä Pohjoismaissa. Birgitta-festivaali
tarjoaa monipuolisen kattauksen klassisesta oopperasta aina nykyaikaisempiin esityksiin ja
mielenkiintoisiin kokeiluihin. Birgitta-festivaalilla mystinen tunnelma on taattu, kun
keskiaikaisen luostarin hämärän lumo ja nykyaikainen musiikkiteatteri kohtaavat elokuisessa
illassa. Matkan aikana on mahdollista osallistua kahteen esitykseen: perjantain Aida ja
lauantain Jevgeni Onegin.
Lauantaiksi on suunniteltu kierros Tallinnan uudelle trendialueelle – mielenkiintoiselle ja
kehittyvälle Noblessberin sukellusvenetelakka-alueelle. Noblessner on kokenut todellisen
kasvojenkohotuksen ja upeiden asuintalojen lisäksi alueelle on noussut upeita
kulttuurikohteita, ravintoloita sekä putiikkeja ja mm. Põhjalan pienpanimo sekä hauska
Keksintötehdas Proto.
Alustava matkaohjelma
Perjantai 14.8.2020
7.00 Matka Raisiosta Turun kautta kohti Länsiterminaalia
9.30 Lippujen jako, T2
10.30-12.30 Tallink Shuttle vie Tallinnaan, laivalle mahdollista tilata lisämaksusta myöhäinen
aamiainen
12.30 saapuminen Tallinnaan ja siirtyminen linja-autolla Park Inn by Radisson Centraliin
Iltapäivä vapaa
19.00 Birgitta-festivaali: Aida (kuljetus omalla linja-autolla oopperaan ja takaisin)
Lauantai 15.8.2020
Aamiainen hotellilla
Retki Noblessneriin: olutmaistiaiset sekä lounas Põhjalan panimoravintolassa
19.00 Birgitta-festivaali: Jevgeni Onegin (kuljetus omalla linja-autolla oopperaan ja takaisin)
Sunnuntai 16.8.2020
Aamiainen
Päivä vapaa
12.00 huoneiden luovutus ja tavarat säilöön linja-autoon
15.15 kokoontuminen hotellilta, josta siirtyminen D-terminaaliin, lippujen jako
16.30-18.30 Tallink Shuttle vie Helsinkiin, laivalla mahdollista lisämaksusta nauttia lounas
ruokajuomineen buffet-ravintolassa
18.30 saapuminen Helsinkiin, ajomatka Turun kautta Raisioon

MATKAN HINTA JA VARAUSEHDOT:
Matkapaketin hinta, kun ryhmässä on 40 matkustajaa, on 298€/hlö, majoitus 2hh:ssa ja
387€/hlö, majoitus 1hh:ssa
Hintaan kuuluu:
-Oma linja-auto koko matkan ajan ryhmän käytössä
-Meno-paluu laivamatkat kansipaikoin ja linja-auton ylivienti Tallink Shuttlella
-Majoitus Park Inn by Radisson Centralissa kaksi yötä, aamiaiset
-Retki Noblessneriin, olutmaistiaiset sekä lounas Põhjalan panimoravintolassa
Lisähintaan oopperaliput 48€/esitys ja myöhäinen aamiainen menomatkalla 18€ sekä
lounasbuffet ruokajuomineen paluumatkalla 26€.
Matkan varaus- ja maksuehdot:
Ilmoittautumiset pyydämme 25.2.2020 mennessä. Matka laskutetaan kahdessa erässä:
ensimmäinen erä 50€ ja oopperalippujen hinta toukokuussa 2020. Matkan loppuosa
heinäkuussa 2020.
Peruutusehdot:
Maksamanne varausmaksu 50€/hlö sekä oopperalippujen maksu on sitova, eikä näitä
valitettavasti peruutuksen sattuessa voida palauttaa. Nimenvaihto onnistuu kuitenkin
kuluitta aina 11.8.2020 asti. Heinäkuussa maksettavan loppusumman osalta peruutusehdot
ovat seuraavat:
-25.7.2020 mennessä tehdystä peruutuksesta palautetaan 50% matkan loppusummasta ja
-1.8.2020 alkaen peruutuskulu on 100%.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Abelita Travel and Events
www.abelita.fi
Yhteyshenkilö: Jerena Valtanen-Laine
jerena@abelita.fi / 045 2582 330

