MATKA SAARENMAAN OOPPERAPÄIVILLE 26.-29.7.2018

Vuosi 2018 on mitä parhain ajankohta matkustaa Viroon, sillä Viro juhlii satavuotisjuhlaansa. Yksi vuoden
upeimmista kulttuuritapahtumista tulee olemaan jokavuotinen Saarenmaan oopperafestivaali! Matkan
aikana on mahdollisuus nauttia Unkarin Kansallisoopperan esityksistä. Matkan ensimmäisenä iltana
Kuressaaren piispanlinnan pihalle rakennetussa oopperateltassa nähdään Verdin Traviata, toisena ilta J.
Strauss jr:n Mustalaisparoni ja koko tapahtuma huipentuu 28.7. esitettävään oopperagaalaan, jossa
kuullaan kuoron, solistien ja sinfoniaorkesterin esittämänä tuttuja oopperaklassikoita.
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.
Matkaohjelmaan kuuluu puolen päivän retki, jonka aikana tutustutaan oppaan johdolla Kuressaaren
kaupunkiin, syödään yhteinen lounas, vieraillaan Kaalin kraaterijärvellä ja nautitaan englantilaistyyppinen
iltapäivätee Kuressaaren Kuursaalissa. Teehetken aikana opas kertoo Kuressaaren
kylpyläkaupunkihistoriasta.
Kotimatkapäivänä vietämme aikaa Tallinnassa. Aluksi on mahdollisuus osallistua oppaan johdolla
kierrokselle, jonka aikana tutustutaan tämän hetken mielenkiintoisimpiin alueisiin ja kohteisiin: Kalamajan
kaunis ja värikäs puutaloalue, jota asuttivat aikoinaan kalastajat, kalakauppiaat ja veneenrakentajat.
Nykyään nuoret boheemit ja luovat ihmiset. Tämän jälkeen Balti Jaama Turg, eli uudistettu ja hiljattain
avattu Asemantori. Viron nykyaikaisin tori, jonka katon alle mahtuu myyntiartikkeleita tuoreista
tilatuotteista aina erinomaiseen katuruokaan asti. Sen ainutlaatuinen tunnelma, antiikkitavaroiden myynti
ja panimo tekevät siitä erittäin mielenkiintoisen käyntikohteen. Kierros päättyy Telliskiven keskukseen, joka
on muuttunut vanhasta teollisuusmiljööstä luovan kulttuuritoiminnan ja suosittujen kahviloiden
muodostamaksi viihtymiskeitaaksi. Keskuksen eri rakennuksista löytyy rentoja ravintoloita,
taidenäyttelytiloja, nuorta virolaista designia, käsityöolutta, antiikkia, kirpputoreja ja second handia.
Oopperalippujen lisäksi matkan hinta on noin 400 EUR/hlö. Hinta on laskettu min. 40 henkilön mukaan.
Matkan hintaan kuuluu:
-Linja-auto ja siihen liittyvät kulut
-Laiva- ja lauttaliput
-Buffet-lounas ruokajuomineen menomatkalla
-Kaksi B4-hyttiä ryhmälle meno- ja paluumatkoilla
-Majoitus Hotelli Arabellassa (hissillinen keskustahotelli), 3 yötä 2hh:ssa aamiaisineen
-Opastettu puolen päivän kierros Kuressaaressa ja Kaalijärvellä, lounas ja iltapäivätee
-Opastettu 1,5 h kierros Tallinnassa (Kalamaja ja Balti Jaama Turg, päättyy Telliskiveen jossa voi lounastaa
ominpäin ja tehdä ostoksia ennen laivaan menoa)
-Laskun lähettäminen kesäkuussa jokaiselle osallistujalle
1hh-lisä on 60,00 EUR/3yötä

Lisäksi valitsemienne oopperalippujen hinnat:
Traviata, keskimmäinen hintaluokka 70,00, EUR
Mustalaisparoni, keskimmäinen hintaluokka 70,00 EUR
Gaala, toinen hintaluokka 110,00 EUR
Lisätietoa ohjelmasta sivulta www.saaremaaopera.com

Matkan maksu- ja varausehdot:
Sitovat matka- ja lippuvaraukset 13.11.2017 mennessä. Oopperalippujen hinta laskutetaan 15.11.2017 ja
loppuosa 10.6.2018. Oopperalippujen maksuja emme peruutustapauksissa pysty palauttamaan.
Kesäkuussa maksettavan loppusumman osalta peruutusehdot ovat seuraavat: 26.6. mennessä tehdystä
peruutuksesta palautetaan 50% matkan hinnasta ja 16.7. alkaen peruutuskulu on 100%. Nimenvaihto
onnistuu maksutta kuitenkin 23.7. asti!
Suosittelemme hankkimaan matkavakuutuksen sairastapausten varalle ja muistutamme, että jokaisella
on oltava mukanaan voimassa oleva passi tai kuvallinen viranomaisen myöntämä ID-kortti.

Lisätietoja: jerena@abelita.fi / 0400 707 600

Tervetuloa mukaan,
Seija Somerpalo, matkanjohtaja / puh. +358 500899930

Huom! Pienet muutokset mahdollisia!

