
 

 

 

 

  

    

 

  

 

 

VIRON ELOKUINEN KARTANOKIERROS                                           
MA-KE 22.-24.08. 2 VRK 

Lähde mukaan HämeBus ValmisMatkojen UUTUUS-matkalle 
Kartanokierrokselle Viroon. Vauhdikkaassa nykyelämässä kaipaamme usein 

viihtyvyyttä, rauhaa sekä aikaa kokea ja nauttia kauneudesta 
ympärillämme. Kartanokierroksen aikana kuulemme romanttisia tarinoita 
menneistä ajoista, ja kartanoissa yöpyessämme voimme aistia entisaikain 

ilmapiirin. 
 

REITTI: JÄNEDA – ROOSNA-ALLIKU – PUURMANI – TARTTO – ALATSKIVI – MÄETAGUSE – SAKA - PALMSE 

MATKAN HINTA: ALK. 447€ /hlö – 1hh +100€ 

Sis. kuljetukset Suomessa ja Virossa, laivaliput kansipaikoin, majoitukset 2hh 
aamiaisella, opastukset ja sisäänpääsyt, 2 x kahvit sekä 2 x ruokailu. 

 

1. PÄIVÄ MA: Laiva (Eckerölinen M/S Finlandia) lähtee maanantaina Helsingistä klo 9:00 kohti Tallinnaa. 
Laivaan nousu alkaa 30 min. ennen. Tallinnaan laiva saapuu n. klo 11:15. Bussimme odottaa 

satamassa ja lähtee kohti ensimmäistä kohdetta Järvamaalla, kun koko ryhmä on saatu kyytiin. 
Tutustumme Jänedan ja Roosna-Allikun kartanoihin. ”Jänedan kartano on jäänyt historiaan ennen 

kaikkea kartanonrouvan, Maria Zakarevskaja-Bekendorffi-Budbergin, seikkailurikkaan elämän ansiosta.” 
Tutustumme 1900-luvun jugendtyyliseen kartanorakennukseen ja pidämme täällä 

kahvitauon.                                                                                                                                                          
Roosna-Allikussa tutustumme 1700-luvun von Rosenin suvulle kuuluneeseen ”Valkoisen Ruusun” -
kartanoon. Matka jatkuu kohti Tarttoa. Matkalla pysähdys ja tutustuminen Puurmanin kartanoon      

(v. 1860) – mahtipontiseen ja renesanssityyliseen, edustavaan valkoiseen päärakennukseen, joka on 
kuulunut G.J. Mannteuffelille. Yöpyminen ja päivällinen Tartossa. 

2. PÄIVÄ TI: Aamupäivällä aamiaisen jälkeen kaupunkikierros Tartossa. Täältä matka jatkuu Balmoralin 
linnaa muistuttavaan, kauniisti restauroituun Alatskivin kartanoon, missä tutustumiskierros. 
Kierroksen jälkeen matkaamme bussilla Virumaalle. Pysähdymme Avinurmessa ja käymme 

Avinurmen Puuaitassa, missä on Viron runsain valikoima pärekoreja sekä muita pientarvikkeita, 
saunatarvikkeita, puuastioita, leikkikaluja sekä pieniä huonekaluja. Tästä matka jatkuu Mäetagusen 

kartanoon, missä pidämme kahvitauon kartanovierailun aikana. Mäetagusen kartano on mainittu 
ensimmäisen kerran 1500-luvulla. Nykyisen päärakennuksen rakennutti Georg Voldemar von Rosen v. 1796. 
Vanha edustava päärakennus on restauroitu ja kauniista kalustettu. Yöpyminen ja päivällinen Sakan 

kartanohotellissa. 



3. PÄIVÄ KE: Aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa Rootsi-Kallaveren kylän kautta kohti Tallinnaa.                        

Matkalla tutustumiskäynti Palmsen kartanoon. Rootsi-Kallaveren arkaainen kyläkompleksi sijaitsee     

Maardun elementtitalojen alapuolella. Siellä on mahdollisuus saada elementtitalo ja vanha maalaistalo                  

samaan kuvaan. Kylä mainittiin ensimmäisen kerran kirjallisissa lähteissä vuonna 1241. Tallinnaan 

saavuttuamme jää hiukan aikaa myös ostoksille, bussi voi tarvittaessa jättää Vanhaan kaupunkiin ja                

siirtyy siitä Super Alkoon ja lopuksi vielä satamaan. Laivamatka Helsinkiin lähtee klo 18:30 ja tuntia                

ennen on hyvä olla lähtöselvityksessä. 

Matkafakta: Tiesitkö että, vuonna 1912 Virossa oli 1245 kartanoa? Pitkät vuosikymmenet tekivät 
tehtävänsä, 2000-luvun alussa kartanorakennuksia (enemmän tai vähemmän alkuperäisessä 

muodossa) oli enää vain 414. 

 

Matkan noin aikataulu: 

 
Lähdemme ma-aamulla (22.8.) seuraavan reitin mukaisesti: 

Klo 5:10 Rengon Teboil – Klo 5:30 Parolan R-kioski – Klo 5:45 Wetterhoff, Hml –  

Klo 6:05 Turengin la-asema – Klo 6:20 Tervakosken ramppi – Klo 6:35 Riihimäen Matkakeskus 

Klo 8:00 Länsisatamassa, klo 8:30 pääsee laivaan, klo 9:00 laiva lähtee 

Klo 11:15 Tallinnan satamassa 

Klo 11:35 Bussi lähtee kohti ensimmäistä kohdetta 

Menemme oppaan rakentamalla aikataululla maanantain kartanot. 

Klo 7-9 aamiainen hotellissa (23.8.) 

Menemme oppaan rakentamalla aikataululla tiistain kartanot. 

Klo 7-9 aamiainen hotellissa (24.8.) 

Muutama tunti aikaa kierrellä Tallinnassa 

Klo 18:30 laiva lähtee Helsinkiin (tuntia ennen oltava lähtöselvityksessä) 

Klo 21:00 laiva saapuu Helsinkiin 

Klo n. 23:30 mennessä kotipaikkakunnilla 

 
• Lisähinnasta saatavilla:  

- menomatkalle aamiainen 15€/hlö, paluumatkalle päivällisbuffet 33€/hlö, hytti alk. B (sisä) 29€/suunta    

ja (ulko) A 39€/suunta (hinnat vaihtelevat ajankohdan mukaan) 

 

MATKAEHDOT  
Viimeinen ilmoittautumis- ja kuluton peruutuspäivä on 30.07.2022. 

Tarkistathan aina ennen matkaa, että passisi / henkilökorttisi sekä matkavakuutuksesi on voimassa matkan ajan. 

Kuljettaja/ Matkanjohtaja jakaa laivaliput bussissa ja hoitaa majoitukset hotelleissa. 

 
Ilmoittautumiset / matkatiedustelut puhelimitse toimistoomme  
044-9886896 tai sähköpostitse valmismatkat@hamebus.fi tai voit 

maksaa matkan suoraan matkakaupassamme 
http://liikuttajat.fi/hamebus  

Matka toteutuu vähintään 25 lähtijällä.  

Teemme matkustamisesta turvallisempaa; meillä on autoissa ilmanpuhdistimet, jotka vähentävät ilmassa leijuvia 
bakteereja, automme ovat puhtaita, tarjoamme käsidesiä ja suosittelemme käyttämään kasvomaskia matkan 

aikana sisätiloissa.  

Pidätämme oikeuden matkan aikataulu- ja ohjelma muutoksiin. 

HämeBus Valmismatkat on luotettava bussimatkatoimisto. HämeBus Oy on merkitty 
matkanjärjestäjäksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisteriin. Sovellamme yleisiä 

valmismatkaehtoja. Rekisteritunnus: 2994/14/Mj 
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