
Tietopaketti viittojat-kerhon retkestä Vatuun 
Hei! 
Ryhmä kuurosokeita viittomakielisiä on lähdössä Tallinnaan 8.-10.8.2023. Tulevia 
ulkomaantulkkihakemuksia ja henkilökohtaisia tulkkitilauksia varten tässä 
tietopaketin matkasta: 
 
Matkatoimisto: Matkapojat 
yhteyshenkilö: Sari Huuskonen 
sari.huuskonen@matkapojat.fi 
puh: 0102323424 
 
Tulkit varaavat itse matkan, majoituksen, ateriat ym. Tässä viestissä myös alustava 
ohjelma, hintatiedot ja aikataulu. 
 
Huomatkaa, että jos kuurosokeita ilmoittautuu paljon, ei bussiin välttämättä mahdu 
kuin yksi tulkki asiakkaan kanssa. Osa kuurosokeista tulee suoraan Helsingistä, joten 
Tre-Hki-Tre välillä bussissa voi olla enemmän tilaa kuin Tallinnassa. 
 
Alustava ohjelma ja hintatiedot  
Viittojat-kerhon juhlaretki Tallinnaan 
Kerho juhlistaa 20-vuotista toimintaansa vierailemalla Virossa! 
Aika: tiistai 8.8.- torstai 10.8.2023   
 
Tiistai 8.8.2023  
n. klo 05:30  yhteiskuljetus lähtee Tampereelta Kuurosokeiden toimintakeskukselta  
klo 9.00 Helsinki – Tallinna, laiva Eckeröline M/S Finlandia, Länsiterminaali 
KLO 9.00 Aamiainen laivalla (varattu etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä) 
Paula Laht jakaa laivalla kaikille hotellin sisäänkirjautumiskortit. Täytä kortti valmiiksi 
ja säilytä, kunnes tulet hotelliin. 
Klo 11.15 Saapuminen Tallinnaan ja kokoontuminen terminaalin ovien läheisyyteen 
bussilla Tallinnan maailmanpyörään, osoite: Peterburi tee 2 
Kerho tarjoaa pääsymaksun kuurosokeille. 
Leppoisaa oleskelua, kahville voi mennä. Kerho sopii, milloin bussi lähtee hotellille. 
klo 15.00 hotelli Europa, osoite: Paadi 5, majoittuminen hotelliin  
Ilta vapaata aikaa, voi mennä omin päin shoppailemaan, syömään tai tutkimaan 
Tallinnaa. 
Hotelliin mahdollista varata buffet-päivällinen lisämaksusta (varataan 
ilmoittautumisen yhteydessä) 
 
Keskiviikko 9.8.2023 
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6.30-10.00 Aamiainen hotellissa 
klo 11.30 kokoontuminen bussiin hotellin luona, matkaa Viron kuurosokeiden luo on 
noin 5,5 km 
klo 12-14 vierailu Viron kuurosokeiden luona, osoite Endla 59 
Klo 14-15 Kerhokokous virolaisten luona: kokouksen asialistalla kerhon uusi 
toimikunta ja vuoden 2024 retkikohde. 
n. klo 15.30 paluu hotelliin 
Klo 17 Viittojat-kerhon juhlaillallinen, ravintola Kochi Aida (osoite: Lootsi 10-2, 
etäisyys hotellista n. 350 m). Menu sisältää neljä vaihtoehtoa, joista valitaan 
mieluinen ja ilmoitetaan Millalle. Menun hinta on 28€ henkilöltä.. Ruokailun alussa 
kuohuviinitarjoilu kerhon 20 vuoden toiminnan  kunniaksi. 
Loppuilta vapaata, omaa aikaa 
 
Torstai 10.8.2023  
6.30-10.00 Aamiainen hotellissa 
klo 12.00 hotellin uloskirjautuminen 
Klo 12.00 matkatavarat bussiin ja lähtö yhdessä (bussilla? Kävelleen?) Kiek in de 
Kökin linnoitusmuseoon, osoite: Komandandi tee 2, vanhassa kaupungissa. Kerho 
tarjoaa kuurosokeiden sisäänpääsymaksun. Kierroksen jälkeen vapaata aikaa, kerho 
sopii keskenään, milloin bussi lähtee satamaan. Satamaan voi joko kävellä tai tulla 
yhteisbussilla. 
Tallinna – Helsinki klo 18:30 – 21.00 Eckeröline M/S Finlandia  
Paluu Tampereelle noin klo 23.30 
 
Hinnat: 
Matkan hinta yhteiskuljetuksella Tampereelta:  
245 € / henkilö, kahden hengen huoneessa  
Matkan hinta ilman kuljetusta: 
155 € / henkilö, kahden hengen huoneessa  
 
Matkan hintaan sisältyy: 
laivamatkat kansipaikoilla menopaluu 
majoitus Hotelli Europa **** Tallinnassa 2 yötä, kahden hengen huoneessa  
aamiainen hotellissa 
bussikuljetus Tampere - Helsinki meno paluu, bussi mukana Tallinnassa 
 
Lisämaksusta: 
yhden hengen huonelisä 44 €/yö (2 yötä = 88 €)  
aamiainen meno laivalla klo 08:30 – 09:30, 17 €/henkilö 
buffet päivällinen paluu laivalla klo 18.15, 32 €/henkilö  



Hotelli Europa buffet lounas 24 €/henkilö 
Hotelli Europa buffet illallinen 30 €/henkilö 
Lisäksi keskiviikkopäivään on suunniteltu yhteinen ateria Kochi Aida -ravintolassa. 
Siellä valitaan neljästä eri menuvaihtoehdosta ja aterian hinta on 28 euroa/henkilö. 
Menuvaihtoehdot lähetetään ilmoittautuneille 30.4. jälkeen. 
 
HUOM! Matka-asiakirjat: Jokaisella matkustajalla, myös lapsilla, tulee olla matkalla 
mukana voimassa oleva passi  
 
Terveisin Milla 
Milla Lindh 
järjestöohjaaja 
0407749207 
Suomen Kuurosokeat ry 
 
 
 


