
TALLINNAN MATKA 14.-16.8.2020 

 
Lähtö:  Pakkalan bussi. Tarkkaa lähtöaikaa ei vielä sovittu, mutta laiva lähtee Helsingistä klo 
 19.30, Tallink. Laiva maissa Tallinnassa klo 21.30.  

Paluu:  Sunnuntaina 16.8 Tallinnasta lähtee Tallink klo 10.30. Helsingissä klo 12.30.  

 

Matkaohjelma:  

 Reitin mukainen bussikuljetus Helsinkiin josta laivamatka Tallinnaan.  

 Tallinnassa majoittuminen Hestia seaport *** (aivan D-terminaalin vieressä).  

 Aamiaiset hotellissa. Bussi siis mukana Tallinnassa koko matkan ajan.  

 Huoneet kahden hengen huoneissa. 

 

 Perjantai-iltana ei suunniteltua ohjelmaa saavuttuamme hotellille.  

 

 Lauantai-aamuna lähtö Sakun oluttehtaalle tutustumaan n. klo 10:30.  

 Viron suurin oluttehdas tarjoaa mahdollisuuden tutustua tehtaan historiaan ja  

 nykyaikaiseen tuotantoprosessiin sekä maistaa erilaisia Saku oluttehtaan tuotteita.  

 Opastettu retki/kierros kestää noin 1.5 tuntia. 

 Hinnat: 9-16 hlöä 184,70 €, 17-24 hlöä 221,80 €, 25-32 hlöä 258.50 €.  

 Maistiaisille mahdollisuus tilata snäckejä: Panimon napostelulautanen (4 hengelle)  

 sisältää Juustoa, rapeita valkosipulileipiä, sipulirenkaita, lihapullia, juustopalleroita ja 

 suolakurkkua tai Eesti juustoa, rusinajuustoa, sinihomejuustoa, brie juustoa ja leipää 

 (tämä menu myös 4 hengelle). Hinnat kummassakin menussa 11 euroa/menu(4 henk) 

 

Retken päättyessä voi ostaa Saku oluttehtaan matkamuistoja (oluttuoppeja ja –laseja,  

 t-paitoja, lippalakkeja yms.).  

 

 

Saku –tehtaalle tutustumisen jälkeen vapaata shoppailua yms. kunnes illalla klo 18:30 

 varattu ravintolasta peppersack paikat. (www.peppersack.ee)  



 

 Seuraavanlainen menu varattuna:  

 -Alkuruoka: Vähäsuolaista lohta, paistettua silliä, marinadissa, savusilliä,  

 ilmakuivattua pekonia, naudan paahtopaistia, hirven kinkkua. 

 -Pääruoka: Ankanrintafilee, sianfilee, ahven taikinassa, yrttiperunat, hapankaali, 

 inkivääri-hunajajuurekset, punaviinikastike, kylmä pestokastike.  

 -Jälkiruoka: Peppersackin makea kranssi  

 -Juomat: Jäävesi, talon sämpylät ja levite.  

 Tarjoavat ruoat pöydän keskelle jaettavaksi (tarjoiluvadeilta).  

 Mahdolliset viinit/oluet eivät kuulu hintaan.  

 30 €/hlö.  

 Illalla ravintolassa yllätysesitys ruokailun ohessa. 

 

 Sunnuntaina 16.8 aamupalalle hotellissa jonka jälkeen laiva lähtee klo 10.30 eli 

 satamaan viimeistään 9.30.  

 

 Matkapaketteja varattu tällä hetkellä 40 kappaletta.  

 HINNAT: 199 €/hlö (jos vähintään 40 maksavaa lähtijää) 

  219€/hlö (jos vähintään 30 maksavaa lähtijää) 

 Matkapaketti siis sisältää bussin, laivat ja majoituksen.  

 

Lisäksi hintaa tulee lisää Sakun olutpanimon kierroksesta (+mahdollisista 
snäckseistä) sekä Peppersack ravintolaillallisesta.  

 

Ilmoittautumiset  21.6 mennessä jaana.wilponen@jippii.fi tai 040-8257890.  

ja mahdolliset ruoka-aineallergiat. 

Ilmoitathan myös jos et halua osallistua retkelle Sakun oluttehtaalle tai Peppersack -
ravintolaan lauantaina.  

 

MUISTA PASSI !  (Jos lähtisi 30 henkilöä sisältäen kiertoajelut + snacksit + 
illallinen niin hinnaksi tulisi per hlö 260 euroa.  

 


