Leirikoulut Viroon 2018-2019
Viro on erinomainen leirikoulukohde. Se on lähellä ja siellä on paljon mielenkiintoisia kohteita tutustuttaviksi. Matka
räätälöidään kunkin ryhmän iän, mielenkiinnon kohteiden ja budjetin mukaiseksi.
Tässä esitteessä on muutamia esimerkkipaketteja Viroon suuntautuviin leirikouluihin.

Pivarootsin leirikeskus, 3 yötä
Kolmen yön matka länsi-Virossa sijaitsevaan Viron lastensuojeluliiton omistamaan Pivarootsin leirikeskukseen. Runsaasti
erilaisia ulkoilu- ja luontoaktiviteetteja ja Viro-tietoutta lisääviä ohjelmia, yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.
Paluumatkalla mahdollisuus viettää shoppailu hetki Tallinnassa Rocca al Maren ostoskeskuksessa. Matkapaketin hinta
alkaen 275 EUR/oppilas sisältäen laivamatkat, kuljetukset Tallinna-Pivarootsi-Tallinna, majoituksen 3 yötä, kolme
ruokailua päivässä, ohjelmaa leiripäiville, matkanjohtaja mukana koko matkan ajan.

Tallinna ja Pivarootsi, 3 yötä
Matkan toiseksi kohteeksi voi suositun Pivarootsin leirikeskuksen lisäksi valita pääkaupunki Tallinnan. Matkalla vietetään
yksi yö Tallinnassa ja kaksi Pivarootsissa. Tallinnassa ohjelmaan voi sisällyttää käynnin vaikkapa mielenkiintoisessa
Lentosatamassa, taidemuseo Kumussa, Energian Oivalluskeskuksessa tai KGB-museossa. Ryhmä voi myös käydä
katsomassa huikeita maisemia Tallinnan TV-tornista ja tutustua vanhan kaupungin saloihin hauskan Photo Huntin
johdolla. Matkapaketin hinta alkaen 290 EUR/oppilas sisältäen laivamatkat, kuljetukset Tallinna-Pivarootsi-Tallinn,
majoituksen 1 yö Tallinnassa hotellissa ja 2 yötä Pivarootsissa, kolme ruokailua päivässä, ohjelmaa Pivarootsissa ja yksi
vierailukohde ja Photo Hunt Tallinnassa, matkanjohtaja mukana koko matkan ajan.

Haapsalu, 2 yötä
Reilun tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta sijaitsee vanha, kaunis kylpyläkaupunki Haapsalu. Pieni kodikas kaupunki
toivottaa tervetulleeksi kaikenikäiset vierailijat ja se tunnetaan myös ”Viron lasten pääkaupunkina”. Päivät kuluvat
piispanlinnan raunioihin, taiteilija Ilon Wiklandin (kuvittanut mm. Astrid Lindgrenin kirjoja) hauskaan museoon ja vanhaan
rautatieasemaan tutustuessa. Paikallisten nuorten elämään pääsee kurkistamaan mieleenpainuvalla
nuorisokeskusvierailulla. Kouluvierailukin onnistuu. Matkapaketin hinta alkaen 275 EUR/oppilas, sisältäen laivamatkat,
kuljetukset Tallinna-Haapsalu-Tallinna, majoituksen 2 yötä hotellissa, kolme ruokailua päivässä, opastetun kierroksen
Haapsalussa, vierailun Iloni Imedemaassa ja uinnin paikallisessa vesikeskuksessa, matkanjohtaja mukana koko matkan.

Tallinna
Tallinna tarjoaa runsaasti nähtävää ja koettavaa kaikenikäisille. Tehkää matka läpi Viron historian – sukeltakaa
keskiaikaisen vanhan kaupungin saloihin oppaan johdolla, tutustukaa Tallinnan legendoihin Tallinn Legendsmultimedishow’ssa , hurjaan neuvostoaikaan KGB-museossa, taiteeseen Kumussa ja huikeisiin maisemiin TV-tornissa.
Muita kohteita ovat mm. Energian oivalluskeskus, Lentosatama, Bastionin-käytävät, Kalev-marsipaani- tai suklaatyöpaja,
Riikikogu (Viron eduskunta), laser-seikkailupeli, Karting jne. Viron kehittämiin e-palveluihin voi tutustua e-Estonia
Showroomissa. Viimeisenä päivänä aikaa voidaan varata, niin halutessa, omatoimiseen kaupunkiin tutustumiseen ja
ostoksiin. Mahdollisuus matkanjohtajan mukanaoloon koko matkan ajan. Pyydä tarjous!

Tartto
Tartto on kuuluisa opiskelijakaupunki, joka sijaitsee n. 2,5 tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta. Vuosisatoja vanhat
perinteet ovat edelleenkin aistittavissa tässä melko pienessä, mutta kauniissa ja tunnelmallisessa kaupungissa. Tarton
vierailuun suosittelemme mm. seuraavia kohteita: vierailu uudessa, upeassa Viron kansallismuseossa, kaupunkikierros
asiantuntevan ja mukaansatempaavan oppaan johdolla, vierailu yliopistolla, leikkikalumuseossa, AHHAAtiedekeskuksessa tai kasvitieteellisessä puutarhassa. Seikkailunhaluisimmille suosittelemme Tarton seikkailupuistoa, jossa
on useita eritasoisia köysiratoja ratkaistaviksi. Matkalla Tallinnasta Tarttoon tai päinvastoin, kannattaa pysähtyä
mielenkiintoisessa Jääkausikeskuksessa Äksin kylässä. Mahdollisuus matkanjohtajan mukanaoloon koko matkan ajan.
Pyydä tarjous!

Saarenmaa
Kaunis Saarenmaan saari ja sen pääkaupunki Kuressaari sopivat erinomaisesti leirikoulukohteeksi. Rauhallinen ja
turvallinen kohde, jossa on kuitenkin runsaasti nähtävää moneksikin päiväksi. Piispanlinnaan tutustuminen sekä kierros
kaupungilla antavat käsityksen kohteen historiasta. Päiväretken aikana maaseudulle nähdään mm. Anglan
tuulimyllykylä, Kaalin kraateri sekä monia luontokohteita. Kouluvierailulla pääsee tutustumaan paikallisten nuorten
elämään. Lisäksi saarelta löytyy paljon erilaisia aktiviteetteja, kuten seikkailurata, kiipeilypuisto, uinti, tennis, jalkapallo
ja golf. Paluumatkalla Muhun saarella voidaan vierailla mielenkiintoisella strutsitilalla. Mahdollisuus matkanjohtajan
mukanaoloon koko matkan ajan. Pyydä tarjous!

Pärnu
Viron kesäpääkaupunki Pärnu upeine rantoineen ja merimaisemineen tarjoaa hienot puitteet leirikouluille.
Pärnu sijaitsee n. 1,5 tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta. Pärnussa leirikoulu sisältää yleensä sopivassa suhteessa
liikuntaa, kädentaitoja sekä luontoon tutustumista. Mukavia vierailukohteita ovat haasteita antava seikkailupuisto
upealla Valgerannan uimarannalla, käsityöpaja, luontokeskus, melontaretki, maatilavierailu tai päiväretki Kihnun saarelle,
jossa tutustuminen saareen omaperäisesti kuorma-auton lavalta käsin. Vapaa-aikaa Pärnussa voi viettää vaikka upealla
uimarannalla. Mahdollisuus matkanjohtajan mukanaoloon koko matkan ajan. Pyydä tarjous!

Itä-Viro, UUTTA!
Uutuuskohteemme Itä-Viro on täynnä mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa leirikoululaisille. Linnoja, seikkailupuistoja,
kylpylöitä, puutöitä, historiaa, kulttuuria ja vaikka mitä tarjoaa tuo hieman tuntemattomaksi jäänyt Viron alue. Ohjelma
voi olla vaikka seuraavanlainen. Lähtö Tallinnasta kohti Avinurmea, jossa osallistutaan pienimuotoiseen puutyöpajaan.
Seuraavana päivänä matka jatkuu mielenkiintoisen nunnaluostari vierailun jälkeen Narvaan, Viron itäisimpään
kaupunkiin, jossa vieraillaan Narvan linnassa ja bastioneissa. Viron kaivosmuseossa lounastetaan jännittävästi maan alla
sekä seikkaillaan safariautolla pitkin entisen kaivoksen louhoksia. Yöpyminen joko Alutagusen loma-ja
urheilukeskuksessa tai Kiviolin seikkailukeskuksen läheisyydessä, joissa luonnollisesti mahdollisuus matkan urheilulliseen
osuuteen. Yksi yö kylpylässä Toilassa tai Rakveressa kruunaa matkan. Paluumatkalla pysähtyminen Rakveren linnaan.
Mahdollisuus myös matkanjohtajan mukanaoloon koko matkan ajan. Pyydä tarjous!
HUOM! Järjestämme leirikouluja ja luokkaretkiä Viron lisäksi kaikkialle Eurooppaan, kysy tarjous!
Lisätietoja ja matkavaraukset:
Nina Pentikäinen
p. 0400 354 996 tai nina@abelita.fi

