SAARENMAA 4 PV
Ainutlaatuinen luonto ja saaren värikäs historia tarjoaa
unohtumattomia leirikouluelämyksiä.

Lauha ja puhdas merellinen ilmasto tekee Saarenmaasta ainutlaatuisen.
Omaperäinen luonto houkuttelee liikkumaan ja lyhyiden välimatkojen
johdosta päiviin saa mahtumaan useita saaren lukuisista nähtävyyksistä.

HINTAAN SISÄLTYY
• Bussikuljetukset
• Laiva- ja lauttamatkat kansipaikoin
• Matkaohjelman mukaiset retket ja
tutustumiskäynnit
• Ruokailut (4 x aamiainen, 4 x lounas, 3 x
päivällinen)
• Majoitus kylpylähotellissa
• Opaspalvelut Tallinnasta alkaen
Hinta alk. 558 €*
min. 20 hlöä. Kun ryhmässä vähintään 20
maksavaa, 1 ilmainen opettaja.
*Hinta sitoumuksetta. Matkan lopullinen
hinta määräytyy sesongin, ryhmän koon ja
valittujen palvelujen mukaan.

Ratinanlinna | Aleksanterinkatu 32 | 33100 Tampere | p. 010 289 8100 | Ryhmämatkat: 010 289 8101
Balderin talo | Aleksanterinkatu 12, 00170 Helsinki | p. 010 289 8102
Pidätämme oikeuden muutoksiin matkaohjelmissa.
Palvelumaksu 28 €/varaus, verkkokaupasta 24 h ilman palvelumaksua. Puhelut 8,35 snt/puh ja 17,17 snt/min. ( Luotu 17.5.2021 )

MATKAOHJELMA

1. päivä
Aamulla lähdemme koululta bussilla kohti Helsinkiä, josta jatkamme laivalla kohti
Tallinnaa. Satamasta matkaamme bussilla Virtsun satamaan. Lounas matkalla.
Virtsusta laivalla Kuivastuun Muhun saarelle. Sieltä jatkamme edelleen Koguvan
kylään, jossa tutustumme kylän historiaan ja museoon. Majoittuminen
kylpylähotelliin. Illallinen.
2. päivä
Aamiaisen jälkeen lähdemme Saarenmaalle, jossa tutustumme saaren
nähtävyyksiin: Orissaareen, Karjan kirkkoon, Anglan tuulimyllyihin sekä Kaalin
meteoriittijärveen. Lounas Anglan vierailukeskuksessa. Sieltä matkaamme edelleen
Pangan rantatörmän kautta Kuressaareen, jossa teemme kiertoajelun. Illallinen
hotellissa.
3. päivä
Aamiaisen jälkeen vierailemme paikallisessa koulussa. Tutustumme Kuressaaren
Piispanlinnaan. Lounas keskiajan elämyskeskuksessa Archebaldissa. Archebald
keskuksessa astumme ajassa monta vuosisataa taaksepäin ja kokeilemme näytteillä
olevia tavaroita omin käsin. Keskuksessa on mm. ase- ja panssarisali, keskiaikainen
kidutuskammio. Pihalta löytyy mm. jousi- ja varsijousirataa, vesipelialue, takomo.
Illallinen hotellissa.
4. päivä
Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Tallinnaa, jossa kiertoajelu ja ostosaikaa. Lounas
matkalla. Illalla laiva lähtee kohti Helsinkiä, josta edelleen bussilla koululle.

ateriakoodit: A – aamiainen, L – lounas, P – päivällinen, PH – puolihoito, TH –
täysihoito, AI – all inclusive
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