MATKA PÄRNUUN ja VIROLAISTEN
AARRESAARELLE KIHNUUN 11.-14.06.2020
Torstai 11.6.2020
Lähtö Salon Tori klo 06:00
Helsinki-Talllinna klo 09:00-11:15 m/s Finlandia
Aamiainen laivalla klo 08:30
Tallinnasta aloitetaan bussimatka Halingan kautta PÄRNUUN. HALINGALLA toimii mielenkiintoinen
ja ilmeisesti Euroopan suurin automuseo, jossa on esillä Neuvostoliitossa tuotettuja autoja. Lisäksi
siellä on muita automalleja muualta maailmasta. On kiva mahdollisuus katsoa vanhoja autoja
alkuperäisessä ulkomuodossa.
Matkan varrella pidetään omakustanteinen kahvitauko.
Seuraavaksi ajetaan Alpakka farmiin. Suomenkielisen oppaan kanssa tutustutaan Kännun tilan
alpakkafarmiin, siellä nähdään perulaisia alpakoita, joiden villa on erittäin pehmeää. Alpakat viettävät
päivänsä laitumella ruohoa syöden.

Alpakoiden lisäksi on mahdollista nähdä kääpiövuohia, minilampaita, angorakaneja ja kanoja.Tilan
liikkeestä voi ostaa matkamuistoja ja alpakan villasta valmistettuja tuotteita.
N. klo 16:00 majoittuminen Pärnussa TERVIS SPA- hotelliin, superior-luokan huoneissa.
Huoneessa kylpytakki ja tossut. SPA:n käyttö klo 06:30-22:00 sisältyy matkan hintaan.
Illallinen POSTIPOISS-ravintolassa
Perjantai 12.6.2020
Aamiaisen jälkeen klo 07.45 alkaa matka KIHNUN saarelle. Ajetaan omalla bussilla Munalaiu
satamaan (kesto 30 min.), bussi jää mantereelle. Matka lautalla Kihnuun (kesto 1 tunti). Kihnu on
Riianlahden suurin saari (16,38 km2 ). Kihnun saaren perinteinen elämäntapa on päässyt UNESCO-n
aineettoman kultturiperinnön mestariteosten luetteloon. Kihnun kulttuurialue on ainulaatuinen ja sille
on ominaista ainutlaatuinen, yhteisöllinen elämäntapa, monipuolinen perinnekulttuuri, oma murre,
kihnun kieli ja omintakeinen luontoympäristö.

Satamassa on vastassa ystävällinen ja hymysuinen opas kirjavassa kansallishameessa („kört“-Kihnun
naisen hame). Alkaa eksoottinen saarikierros kuorma-autolla (avoauto) ja jos on ajoa pelkääviä,
saadaan myös osa matkustajista pikkubussiin.
Alussa juodaan tervetuliaiskahvit ja sen jälkeen tulevat käyntikohteet: kirkko, majakka ja museo.
Ulkoilmaravintolassa meren rannalla nautitaan ihmeellisen maukas kalalounas,
(Allergiat otetaan huomioon!).
Kierroksen aikana kuunnellaan myös mielenkiintoista konserttia. Kihnussa pidetään laulusta,
musiikista ja juhlista. Esiintyjänä KIHNUMUA (Kihnun maa) = saaren kuuluisin kansallismusiikin bändi.

Ryhmälle on järjestetty vastaanotto aidossa kihnulaisessa kodissa, jossa esitellään saarelaisten
elämäntapaa, kerrotaan historiasta ja tutustutaan naisten rooliin koko saaren kehityksessä. Ylpeydellä
esitellaan vieraille kansallispukuja sekä kaunista käsityötä, ostosmahdollisuus.
Klo 16.15 palaa laiva saarelta takaisin. Klo 17.15 ollaan mantereella ja takaisin
hotellilla n. klo 18:00.
Pärnussa järjestetään Grillfestit 12.-13.6. klo 11:00-23:30.Hyvän Ruuan festivaalit, alue vain
muutaman sadan metrin päässä Tervis SPA:sta.
Lauantai 13.6.2020
Aamupäivällä vierailemme Latvian rajakaupoissa. Vapaata aikaa Latvian rajalla, jossa voi tehdä
edullisia alko-ja tupakkaostoksia SuperAlko Latviassa.
Paluumatkalla nautitaan keittolounas kauniissa merenrannassa sijaitsevassa LEPANINA hotellin
ravintolassa JULIE.
Iltapäivällä (klo 13:00 alkaen) voidaan ottaa hoitoja hotellin kylpylä- ja kauneussalongissa.
Hoidot on varattava etukäteen. Ilmoita halutut hoidot viimeistään 25.5. Salon Matkatoimistoon,
puh. 02-7 316 316. Esim. klassinen hieronta 45 min. 32 €, 60 min. 39 €, klassinen pedikyyri ilman
lakkausta 35 €, virkistävä kasvohoito 30 min. 32 €.
Hoitohinnasto löytyy osoitteessa http://www.spatervis.ee/hinnastofi
Ilta omatoimisesti, Grillfestit jatkuu.
Sunnuntai 14.6.2020
Aamiaisen jälkeen alkaa matka Tallinnaan.
Tallinnassa vielä omaa aikaa.
Tallinna-Helsinki klo 18:30-21:00 m/s Finlandia

Ajomatka Saloon.
Hinta: 490 € / henk. kahden hengen huoneessa, 580 € / henk. yhden hengen huoneessa
Hintaan sisältyy Matkaheinon bussi, laivaliput, sisäänpääsyt kohteisiin, oppaan palvelut ja ohjelmassa
mainitut ruokailut.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Salon Matkatoimisto
Ilmoittautuminen viimeistään 3. 5. 2020 sähköpostilla sinikka.koivunen@nordea.fi ja
sinikka.koivunen@gmail.com tai puh. 050-5515257. Vahvista
mukaanpääsysi maksamalla matkan hinta SF-Caravan Salon Seutu ry:n tilille
FI1611353000308338 / 3. 5. 2020 mennessä. Viite 1232. Muista mainita jo ilmoittamisen
yhteydessä ruoka-aineallergiat.PS. Muista ottaa voimassaoleva passi ja matkavakuutus mukaan.
Kannattaa tilata myösEurooppalainen Sairaanhoitokortti. Lisätietoa www.kela.fi
Ystävällisin terveisin SF-Caravan Salon seutu ry, matkailutoimikunta

