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OHJELMA:  
13.12. Tiistai. Finnairin lento 
Vilnaan klo 7.50. Bussikuljetus 
keskustan Novotel Vilnius Centre 
-hotelliin. Nautimme kahvin/teen 
ja suolaisen kahvileivän hotellissa. 
Opastettu kävelykierros vanhan-
kaupungin alueella. Tutustumme 
yliopistoon, joka perustettiin 
vuonna 1579 jesuiittojen akatemi-
aksi. Kiertelemme vanhaakaupun-
kia ja kuulemme sen historiasta. 
Lounaan jälkeen vierailemme 
Vilnan katedraalissa. 
Paluu hotelliin ja lepotauko. Klo 18.00 lähdemme katselemaan katedraalin 
aukion joulutoritarjontaa. 
14.12. Keskiviikko. Aamiainen. Retki Liettuan Kansalliseen taide-
museoon, johon tutustumme oppaan johdolla. Jatkamme omaleimaiseen 
Užupisin kaupunginosaan. Taiteilijoiden suosimalla alueella on gallerioita, 
taiteilijoiden työhuoneita sekä kahviloita. Vuonna 1997 asukkaat julistivat 
alueen Užupisin tasavallaksi, jolla on oma lippu, presidentti ja perustuslaki. 
Presidenttinä toimii nykyisin runoilija, muusikko ja elokuvaohjaaja Romas 
Lileikis. Lounaan jälkeen käymme Užupisin Tartle-museossa, jonka esi-
neistö ja taide kertoo Liettuan pitkästä historiasta. Paluu hotelliin. 
Klo 18.15 lähdemme Čiurlionis-taloon ja tutustumme vuonna 1875 synty-
neen kuvataiteilijan ja säveltäjä Mikalojus Konstantinas Čiurlionisin elä-
mään ja musiikkiin. Kuulemme säveltäjämestarin pojanpojanpojan, palkittu 
pianotaiteilija Rokas Zubovasin esittämän pianokonsertin. Paluu hotelliin.  
15.12. Torstai. Aamiainen. Vapaa-aikaa tutustua joulutorien ja kauppo-
jen tarjontaan. Huoneiden luovutuksen jälkeen lähdemme Liettuan suur-
herttuoiden palatsiin, jossa opastettu kierros. Lounaan jälkeen noudamme 
matkatavarat hotellista ja jatkamme kentälle, josta lento klo 18.40 laskeutuu 
Helsinkiin klo 20.25. 
Hinta: 880 €/hlö 2 hh, lisämaksu 1 hh 90 €. Toimitusmaksu 10 €/varaus.
Hintaan sisältyy: lennot, majoitus, bussikuljetukset kohteessa, ohjel-
massa mainitut ruokailut, pianokonsertti, sisäänpääsymaksut ja opaspalvelut.
Matkanjohtajana Liisa Huhtala.
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. 

Adventtimatka Vilnaan 
13.–15.12.2022

Unescon kulttuurikohde Vilnan vanhakaupunki 
loistaa valoissa ja tuntuu tuoksuissa adventin aikaan. 

Matkakattauksemme sisältää taidetta, musiikkia ja 
kulttuurikohteita – ostoksia unohtamatta. 

Tuulan matkat
www.tuulanmatkat.fi
Matkaemäntä
Tuula Kanninen

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

Tietoa muista matkoista löydät: www.tuulanmatkat.fi 
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