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Tuulan matkat
www.tuulanmatkat.fi
Matkaemäntänä
Tuula Kanninen

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

Tietoa muista matkoista löydät: www.tuulanmatkat.fi 

OHJELMA:  
15.8. Maanantai. Lähtö klo 9.00 Helsingin Länsisatamasta Eckerö Linen m/s 
Finlandialla Tallinnaan. Aamiainen laivalla. Ajamme Tallinnasta Imandun kylän 
kautta, jota paikalliset sanovat hullujen kyläksi. Nimitys tulee 1980-luvun lopulla 
rakennetuista suurista taloista, joissa voi olla jopa 20 huonetta, torneja ja muita 
erikoisuuksia. Ensimmäinen vierailukohde on Pärnun maakunnassa sijaitseva 
Oidremaan kartano, jonka aiempi omistaja oli von Wetter-Rosenthal. Kartano 
kansallistettiin 1919. Nykyään 
se on yksityisomistuksessa, ja 
siellä harjoitetaan maanvilje-
lystä. Jatkamme Poldsamin 
suvulle palautettuun Pootsin 
viinikartanoon. Teemme 
kiertoajelun Pärnun kaupun-
gissa ja näemme suojeltuja 
30-luvun taloja sekä komean 
Ammende Villan. Jatkamme 
Taageperan kartanolle, jon-
ka Puistotaloon majoitumme. 
Lounas päivän aikana.  
16.8. Tiistai. Aamiainen. Tutustuminen täysin uusittuun Taageperan karta-
noon, jonka viimeisin omistaja oli von Strykin suku. Jatkamme Holdren kartanolle, 
jossa avataan tänä keväänä Viron kansallinen pianomuseo. Matkalla Viljandiin 
vierailemme Suure-Kõpun kartanossa. Sen kunnosti ja omistaa nykyisin Norjan 
valtio. Kartanossa voimme nähdä Pompei-tyylisiä seinämaalauksia von Stryktien 
ajalta. Kierros Viljandissa ennen majoittumista Grand Hotel Viljandiin. Lounas 
päivän aikana.
17.8. Keskiviikko. Aamiaisen. Lähdemme kohti Tallinnaa. Matkalla tutustum-
me aikoinaan Maria von Stackelbergin omistamaan Ravan kartanoon. Nykyinen 
omistajaperhe on kunnostanut siitä kodin itselleen, ja siellä on myös muutama  
vuokrattava vierashuone. Jatkamme yhteen Viron suurimmista eli Anijan 
kartanoon. Kunnostettu rakennus toimii Viron kartanokulttuurin keskuksena. 
Esillä on muun muassa kartanonherran huone, ruokasali ja lastenhuone, kuten ne 
olivat von Holsteinin perheen aikana. Kevyt lounas kartanon kahvilassa. Matkan 
viimeinen kohde on virolaisperheen nykyaikainen koti Tallinnan lähellä. Jatkamme 
satamaan, josta Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee klo 18.30 ja saapuu Helsingin 
Länsisatamaan klo 21.00. Päivällisbuffet ruokajuomineen laivalla.      
Hinta: 595 €/hlö 2 hh, lisämaksu 1 hh 130 €. Toimitusmaksu 10 €/varaus.
Hintaan sisältyy: laivamatkat, matkatavarahytit meno-paluu, bussikuljetuk-
set, majoitus, ohjelmassa mainitut ruokailut ja suomenkielisen oppaan palvelut. 
Oppaana historioitsija Jaak Viires. 
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.

Viron rikas kartanoperinne on aarrearkku, josta avautuu 
vuosittain uusia käyntikohteita. Upeiden kartanoiden lisäksi 

näemme 40 vuoden takaista mahtipontista rakentamista 
sekä nykyaikaisen tallinnalaiskodin. 

Kartanokierros Virossa 
15.–17.8.2022

Taageperan kartano

Ammende Villa


