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Taipalsaaren maamiesseura ry:n opintomatka Tarttoon 26- 28.4.2019 

Maamess-2019 maatalous-puutarha-elintarvike- ja metsänäyttelyyn.  

Maamess-2019 näyttelyssä käynti on matkan pääkohde 
Näyttely on vuosi-vuodelta lisännyt suosiotaan ja tänä vuonna näyttelyyn odotetaan yli. 
40.000 vierasta. Maamess-näyttely on kaikkien maaseutuelämästä kiinnostuneiden 
kohtaamispaikka. Maamess-2019 tarjoaa maatalousnäyttelyn, puutarhanäyttelyn, 
metsätalousnäyttelyn sekä elintarvikemessut- kaikki samalla kertaa.  
Matkalla voi kokea myös keväisen Tarton tunnelman ja vanhan yliopistokaupungin elämän 
sykkeen. 

Toinen mielenkiintoinen ohjelmanumero Tartossa on hotelli Dorpatin markkinointijohtajan Reet 
Kalamees:in johdatuksella  
” Tarton elämää ennen vanhaan ” kiertoajelu.  
Tämä ei jätä ketään kylmäksi ja nauruhermot on koetuksella.. jos entiset merkit pitää paikkansa. Tämä on koettu 
aikaisemmin ja tätä on toivottu !  

Tallinnassa on paluumatkalla varattu myös ostosaikaa tuliaisten hankintaan 
Matkaohjelma 26 - 28.4.2019    
Perjantai 26.4.2019 
Klo 
13:45 Lähtö Matkakeskukselta Lappeenrannasta (Taipalsaaren kk klo 13:15) 
17:30 Saapuminen Helsinki/Länsisatama. Silja Europa lähtö klo18.30. Yöpyminen laivalla A-

luokan hyteissä (2 henkilöä/hytti). Buffet illallinen laivan ravintolassa klo 20.30 
alkaen. (n.30-35 euron arvoinen buffet illallinen ruokajuomineen sisältyy matkan 
hintaan) 

Lauantai 27.4.2019 
08:00 Laiva saapuu satamaan. Maihinnousu ja bussi Tarttoon lähtee klo 08:30. Mahdollinen 

aamiainen laivalla omakustannushintaan ennen satamaan tuloa.  

11:30 Saapuminen Tarttoon ja tutustuminen Maamess-näyttelyyn; lippu sisältyy matkan 

hintaan. Näyttelyssä lounas omakustannushintaan omatoimisesti. 
15:30 Bussi noutaa näyttelystä hotelliin. Majoittuminen Tarton keskustassa sijaitsevaan 

suosittuun Hotel Dorpat (2 h /huone)  (www.dorpat.ee) 
17:00 Lähtö Reet Kalamees:in vetämälle ” Tarton elämää ennen vanhaan” kierrokselle Tarttoon 

( bussilla). Kesto noin 2 tuntia. Kiertoajelulla koet ” elämää Tartossa ennen 
itsenäistymistä” huumorilla maustaen ja paikan päällä koettuna.  

20:00 Illallinen hotellin läheisyydessä viihtyisässä Ruutikellari-ravintolassa (illallinen sisältyy 
matkan hintaan). Illallisen jälkeen omatoimista tutustumista keväiseen Tarttoon 

Sunnuntai 28.4.2019 
08:00 Aamiainen hotellissa (sisältyy hintaa) 
09:45 Lähtö Tallinnaan. Tallinnanaan saapuminen klo 12.15.  Ostokset Tallinnassa 
12:30 Omatoimista tutustumista Tallinnaan ja/tai tutustuminen porukan sopimaan yhteiseen kohteeseen Tallinassa. 
16.30 Paluumatka alkaa Tallinnasta Helsinkiin (Tallink). Omakustanteinen lounas laivalla 
18:30 Helsinki (Länsi-satama) 
19:00 Bussi lähtee Lappeenrantaan…Saapuminen Lappeenrannassa / Matkakeskus n. klo 22.30 

 

Matkan hinta: 305 € / henkilö. Hinta sisältää bussi-ja laivamatkat, majoituksen menomatkalla laivalla (2A hytti) sekä 
perillä la-su yö Hotel Dorpat Tartossa ( 2-hlö huone), illallisen laivalla menomatkalla (buffet) sekä perillä Tartossa  la 
27.4.2019, näyttelyliput, Tartto ennen vanhaan kaupunkikierros ( 2 h), matkanjohtajan palvelut. Bussi on käytettävissä 
koko matkan ajan.  
 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: matkanjohtaja Eero Juntunen; puh. 0400- 372857 tai sähköpostilla; 

eero.juntunen@pp1.inet.fi .  Sitovat ilmoittautumiset Eero Juntuselle 28.2.2019 mennessä. 
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