Oopperamatka Tallinnaan
Me haapavetiset ry täyttää 30 vuotta 14.10.2010. Juhlavuoden kunniaksi teemme 30.–31.10.
oopperamatkan Tallinnaan nauttimaan Puccinin oopperasta La Bohème.
Matkan kuvaus
Lauantai 30.10.
klo 9.00–9.30 lippujen jako Eteläsataman Makasiiniterminaalissa
klo 10.00 Helsinki  11.30 Tallinna, Linda Line
majoittuminen St. Olav -hotelliin, Lai 5
vapaata ohjelmaa
klo 19.00 ooppera La Bohème Estonia-teatterissa, Estonia puiestee 4
Sunnuntai 31.10.
huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä
klo 15.00 Tallinna, Linnahallin satama  16.30 Helsinki
Matkan hinta 90 euroa sisältää laivamatkat Hki-Tal-Hel, yöpymisen neljän tähden
St. Olav -hotellissa 2 hengen huoneessa sekä oopperalipun permantopaikalle.
Lisämaksusta 1 hengen huone.
Ilmoittautumiset ja maksut
Sitovat ilmoittautumiset Satu Aarnisalolle viimeistään 13.9.2010 ja maksu samaan
aikaan Me haapavetiset ry:n tilille Ålandsbanken 660100-1005016, viite 1009.
Ilmoittaudu sähköpostilla satu.aarnisalo@gmail.com tai puhelimitse 050 354 4024 ja
kerro kunkin matkustajan
nimi, syntymäaika, puhelinnumero
sähköpostiosoite
huonetoverin nimi tai 1 hengen huoneen varauspyyntö
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Estonia-teatteri

Suomalaisten arkkitehtien Armas Lindgrenin ja
Wivi Lönnin suunnittelema jugend-klassisistista
tyyliä edustava ja vuonna 1913 valmistunut
Virolaisen Teatterin Estonian rakennus oli silloisen
Tallinnan suurin rakennus.

Wivi Lönn oli ensimmäinen suomalainen
naisarkkitehti ja hän on suunnitellut myös
Haapaveden opiston vanhan päärakennuksen,
joka otettiin käyttöön v. 1920.

Hotel St. Olav

Viru Hotel

Estonia Oopperatalo

St. Olav Hotel ****

www.olav.ee, Lai 5, puh. +372 6161 180

“Koko hotellin miljöö on hurmaava, kuin suoraan Tsehovin
näytelmästä. Siistit huoneet ja seisahtunut vanhan ajan
tunnelma loivat tunnelman kuin olisit ollut jossain ihan
muualla kuin Tallinnassa.”
Marita, Espoo
19. elokuuta 2010

St. Olav sijaitsee hiljaisella kadulla vanhassa kaupungissa. Hotellin historiallisen rakennuksen neljässä
kerroksessa odottaa vieraita 90 mukavaa ja omalaatuista huonetta. Kaikki huoneet on viimeistelty
luonnollisilla ja ekologisesti puhtailla materiaaleilla. Huoneiden interiöörissä on käytetty luonnonkivestä ja
puusta pseudogoottilaisia yksityiskohtia, taoksia sekä kuviollisia kankaita. Lattiat ovat luonnollista
korkkipuuta. Jokaisessa huoneessa on kylpyamme tai suihku, lattialämmitys, minikassakaappi, minibaari,
kaapelitelevisio, ilmainen Internet-yhteys, puhelin, hiustenkuivain, aamutakki sekä tohvelit. Hotellissa on
ravintola ja kokoustilat.

Muista
jäsenmaksu

Jos et ole vielä maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua, 10 euroa, niin voit
maksaa sen Me haapavetiset ry:n tilille Ålandsbanken 660100-1005016, viite
1009.

Tulevaa toimintaa
Huhtikuussa aloitimme lounastapaamiset. Tapaamisia jatketaan ja seuraava lounastapaaminen on
tarkoitus järjestää tammikuussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

