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Tuulan matkat
www.tuulanmatkat.fi
Matkaemäntänä
Tuula Kanninen

OHJELMA:  
8.7. Perjantai. Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee klo 9.00 Helsingin Länsiter-
minaalista Tallinnaan. Buffet-aamiainen laivalla. Satamasta jatkamme Nõmmen 
omakotialueelle Mäesin perheen palkintopuutarhaan ja sieltä puutarhuri Hiie 
Nurmen pihatarhaan. Seuraava kohteemme Anne ja Aarne Ojasalun Väljan 
tila. Nautimme kakkukahvit ja näemme Annen keräämän kahvikuppikokoelman. 
Jatkamme kohti Paiden kaupunkia. Ennen majoittumista Paide Spa -hotelliin 
käymme vielä Linda ja Vello Kivimurdin puutarhassa. Lounas päivän aikana.      
9.7. Lauantai. Aamiaisen jälkeen lyhyt kiertoajelu Paidessa. Vierailu Einman-
nin perheen kotitarhalla, joka oli maakunnallinen voittaja vuonna 2021. Pysäh-
dymme Imaveressa Rentterin puutarhassa, jossa kahden hehtaarin alueella on 
havupuita ja perinnekukkia. Ostosmahdollisuus. Jatkamme Tarton kaupunkiin, 
kiertoajelu ja vierailu Tarton yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa. Majoit-
tuminen Dorpat-hotelliin. Lounas päivän aikana.      
10.7. Sunnuntai. Aamiainen. Tartossa vierailemme kahdessa puutarhassa, 
jotka ovat valittu kaupungin kauneimpien joukkoon. Matkalla Tallinnaan pysäh-
dymme Sadeväljan puutarhatilalla, jossa ostosmahdollisuus. Viimeinen kohteem-
me on Roosojan ruusutarha, joka on erikoistunut kasvattamaan pohjoismaisiin 
olosuhteisiin sopivia ruusuja. Ostosmahdollisuus. Matkalla satamaan kevyt lounas 
ja laivalla buffet-päivällinen. M/s Finlandia lähtee klo 18.30 ja saapuu Helsingin 
Länsiterminaaliin klo 21.00.       
Hinta: 550 €/hlö 2 hh, lisämaksu 1 hh 120 €. Toimitusmaksu 10 €/varaus.
Hintaan sisältyy: laivamatkat, bussikuljetukset, hyttejä matkatavaroille, 
majoitus, ohjelmassa mainitut ruokailut, sisäänpääsymaksut ja suomenkielisen 
oppaan palvelut. 

Kesäkukkamatkalle 
Viroon 6.5.2022
Tervetuloa Luige Laatin markkinoille 
lähelle Tallinnaa. Paikalliset kukka- ja 
taimimyyjät tarjoavat kasvattamiaan 
perinnelajeja, ja markkinoilta löytyy 
monenmoista tuliaista kotiin. Käymme 
myös taimimyymälässä, joka on tunnettu 
laadukkaista ja kestävistä taimistaan.  
Hinta: 145 €/hlö. 
Toimitusmaksu 14 €/varaus. 
Hintaan sisältyy: laivamatkat, 
buffet-ateriat meno-paluu, bussikuljetuk-
set Tallinnassa, sisäänpääsymaksu mark-
kinoille, matkatavarahytit meno-paluu ja 
suomenkielisen oppaan palvelut.

Rakkautta, kekseliäisyyttä ja paljon työtä, 
niistä aineksista on puutarhat tehty.

Kotipuutarhakierros Virossa 
8.–10.7.2022

Tietoa muista matkoista löydät: www.tuulanmatkat.fi 

Varaukset ja tiedustelut:  
Etelämatkat 050 572 2197 tai liisa.huhtala@etelamatkat.fi

Varaukset ja tiedustelut:  
 

020 155 6650 tai myynti@sagamatkat.fi

Matkat eivät sovellu liikuntarajoitteisille.


