
Pakettien sisällöt, ryhmäkokovaatimukset ja retkien kestot vaihtelevat.
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Palvelumaksu 20 €/ryhmäaktiviteetti.

OHJELMAVINKIT RYHMILLE VIROSSA
Viking Linelta voit tilata monenlaisia ohjelmapaketteja erikokoisille ryhmille. Alla on esimerkkejä 
ohjelmamahdollisuuksista, mutta räätälöimme mielellämme ohjelman juuri teidän ryhmällenne 
sopivaksi. 

Varaukset ja tiedustelut Viking Linen ryhmämatkaosastolta:  
puh. 0800 412 412 tai ryhma@vikingline.com
Kysy lisää!

Saku-oluttehdas (3 tai 4 tuntia)
Oluen valmistuksella on traditionsa Virossa ja Liivinmaalla jo vuodesta 1820. Panimoon ja oluen valmistus-
prosessiin tutustutaan oppaan johdolla. Retken päätteeksi tarjolla maistiaisia panimon tuotteista. 

Retki Sauen kartanoon (3 tuntia)
Retken aikana vieraillaan Sauen kartanossa, jossa pidetään myös kahvitauko. Kartanoa kutsutaan yhdeksi 
Baltian maiden kauneimmista, parhaiten säilyneistä ja arvokkaimmista. Opas kertoo  
ryhmälle myös Viron historiasta ja kartanoista.

Merimuseo Lentosatama (2–3 tuntia)
Lentosatama on moderni merikeskus 100 vuotta sitten rakennetuissa vesitasohangaareissa. Museossa 
pääsee näkemään historiallisia laivoja ja vesitason. Museossa on mahdollista testata taitoja merenkulun eri 
osa-alueilla, osallistua maailmanympärysmatkalle Keltaisella sukellusveneellä, tutustua mereneläviin,  
istahtaa merikahvilassa, ostaa tuliaiset meriaiheisesta museopuodista ym.

Kalamajan kierros (2 tai 3 tuntia)
Kierroksella tutustutaan Kalamajan värikkääseen alueeseen, puistoon sekä poiketaan alueen Koplin puo-
leiseen päähän Noblessnerin satamaan. Entisen sukellusvenetelakan satavuotias miljöö on ainutlaatuinen 
koko Itämeren alueella.

Tallinnan TV-torni (2 tuntia)
Keväällä 2012 avattiin jälleen legendaarinen 314 metriä korkea Tallinnan televisiotorni yleisölle perusteellisen 
kunnostuksen jälkeen. Televisiotornista on muodostunut monien mahdollisuuksien elämyskeskus suurille ja 
pienille vierailijoille. Tornissa on futuristinen näyttelytila, jossa on mahdollista tutustua virolaisiin huippu- 
saavutuksiin.

Luscher & Matiesenin viinitehdas (1,5 tuntia)
Tutustumiskierros Viron juomakulttuurin museoon, entisen Luscher & Matiesenin viinitehtaan tiloissa  
Toompealla sekä viinimaistajaiset. Museo kertoo myös alkoholin valmistuksen historiasta Virossa yleensä.

KGB-huumorikahvila (2 tuntia)
Toverit, kapitalistit! Teillä on mahdollisuus tutustua neuvostoliittolaiseen elämäntyyliin huumorilla 
maustettuna. KGB-teatteri, -kahvila ja -museo sijaitsee Lootsi-kadulla, lähellä satamaa. Käyntiin  
sisältyvät museokierros, ruokailu sekä stand up -koomikoiden suomenkielinen ohjelma. 

Original Sokos Hotel Virun viinikoulu (1–2 tuntia)
Perehdytä ryhmäsi viinin saloihin Original Sokos Hotel Virun viinikoulussa. Viinejä  
maistellaan kokeneen sommelierin johdolla. Viinimaiden vaihtoehdot: 
Chile, Italia tai Etelä-Afrikka.
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Neuvostotyylinen seikkailu (n. 1,5 tuntia)
Ryhmän vastaanottaa aito neuvostoaikainen bussi, jossa odottaa kuljettajan lisäksi 1 - 2 neuvostoliittolaista 
miliisiä. Ohjelmassa seuraa koko ryhmän pidätys, kuulusteluja ja neuvostopropagandaa höystettynä neu-
vostoaikaisilla makuelämyksillä ja musiikilla. Lisäksi vieraillaan Suur Tõll -jäämurtajalla, KGB-museossa tai 
muussa seikkailun henkeen sopivassa kohteessa. Vodkan ja suolakurkkujen voimalla saadaan vieraat lupa-
maan, että heistä tulee KGB-agentteja. 

Original Sokos Hotel Virun KGB-museo (1 tunti)
KGB-museo sijaitsee Original Sokos Hotel Virun 23. kerroksessa. Oppaan johdolla tarjoutuu ainutlaatuinen 
mahdollisuus tutustua sen salaisiin tiloihin ja kätketyn aikakauden merkkeihin.

Kiertoajelu Nõmmen alueella (2 tuntia)
Tallinnan lounaisreunalla sijaitseva metsäinen ja vehreä Nõmme 1920- ja 30-luvun pientaloineen on kuin 
pieni maalaiskylä. Kierroksen aikana opas valottaa kaupunginosan kiehtovaa historiaa ja tutustuttaa paikan 
nähtävyyksiin. Lopuksi ryhmällä on aikaa kierrellä Nõmmen historiallisen keskustan sydämessä sijaitsevalla 
torilla.

Keilahalli KU:LSA:L (2 tuntia)
Mukavaa yhdessäoloa keilauksen merkeissä aivan Tallinnan sydämessä. Pakettiin sisältyvät keilailun lisäksi 
lainakengät, juomia ja naposteltavaa.

Energian oivalluskeskus (2 tuntia)
Ainutlaatuinen sähkö- ja energia-alan tiedekeskus. Keskuksen 130 interaktiivista eksponaattia esittelevät 
energiaopin historiaa, salamoita, uusiutuvia energian lähteitä, ydinenergiaa, ääntä ja optiikkaa. Vetonau-
lana on ennennäkemätön salamanäytös. Keskus toimii 101-vuotiaassa sähkölaitoksessa ja esillä on myös 
ainutlaatuista esineistöä, jota on käytetty sähköntuotantoon viime vuosisadan alussa. 

Tallinn Legends (1 tunti)
Näyttely vie katsojan kiehtovalle matkalle keskiaikaiseen Tallinnaan. 40-minuuttisen esityksen aikana tutus-
tutaan näyttelijöiden avustuksella yhdeksään hurjaan legendaan ja tarinaan, joita elävöittävät näyttävät 
valo- ja äänitehosteet. Näytöksiä järjestetään päivän mittaan 15 minuutin välein aivan Raatihuoneentorin 
vieressä sijaitsevassa kellariholvissa.

Maarjamäen linna (45 min.–1,5 tuntia) 
Maarjamäen linna rakennettiin vuonna 1874 venäläisen kreivi Anatoli Orlov-Davõdovin kesäresidenssiksi,  
nykyisin tiloissa toimii Viron historiallinen museo. Alkuvuodesta 2018 museossa avautunut Minu vaba riik 
-näyttely esittelee Viron valtion historiaa alkaen ensimmäisestä itsenäisyyden ajasta 
nykypäivään. Suomeksi opastetun näyttelykierroksen ohella voi tutustua 
myös Maarjamäen kartanoon.

Teras Beach
Teras Beachilla voi upottaa varpaat valkoiseen hiekkaan ja nauttia lämmöstä ympäri vuoden. Lähellä Rocca 
Al Mare -ostoskeskusta sijaitsevalla laajalla sisähiekkarannalla voi pelata beach volleyta, saunoa, järjestää 
juhlia tai yhdistää kokouksen rentoon yhdessäoloon.


