Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry:n kevätretki
SRHS järjestää kevätretken Viroon 2.–5.5.2013.
Huomaa, että etukäteissuunnitelmassa mainitut Helsingin lähtö- ja tuloajat ovat muuttuneet
laivayhtiön vaihdon takia.
Matkan pääkohteina ovat Elektriraudteen Pääskülan varikko, missä on käytössä olevan
sähköjunakaluston lisäksi mahdollisuus tutustua myös uusiin FLIRT-juniin, AS EVR Cargon
varikko Tapalla, palavankiven kaivosmuseo Kohtla-Nõmmella sekä Lavassaaren kapearaidemuseo
museojunajuna-ajeluineen. Valokuvaaminen kohteissa on pääsääntöisesti sallittua.
A-Bus Oy:n linja-auto on käytössämme koko matkan ajan, kuljettajina Timo-Pekka Lange ja Matti
Melamies. Linja-auto tekee tilaisuuksien mukaan kuvauspysähdyksiä, jolloin on mahdollisuus
kuvata junia, asemia ja jonkin verran myös entisiin kapearaiteisiin ratoihin liittyviä kohteita. Parin
tunnin vapaata aikaa ainakin lauantaina 4.5. aamulla Narvassa, päivällä Tartossa ja illalla Pärnussa
sekä sunnuntaina 5.5. ennen laivan lähtöä Tallinnassa. Ruokailut tapahtuvat omatoimisesti omalla
kustannuksella – ja ainakin perjantaiaamupäivän bussimatkalle suositellaan omalla eväsruoalla
varautumista. Matkanjohtajana Sakari K Salo.
Lähtö Helsingistä Kiasman tilausajopysäkiltä torstaina 2.5.2013 klo 17.00.
Laivamatkat tehdään Tallinkin laivoilla. Lähtö Helsingin Länsiterminaalista ms Europalla torstaina
2.5. klo 18.30, yöpyminen laivassa 2 hengen B-hyteissä, lähtö laivalta 3.5. klo 8.30. Paluumatka
sunnuntaina 5.5. Tallinnan D-terminaalista ms Superstarilla klo 19.30 ja tulo Helsinkiin klo 21.30.
Välissä olevat yöpymiset 2 hengen huoneissa aamiaisineen Narvassa ja Pärnussa.
Hintaan sisältyvät kuljetukset suomalaisbussilla Helsingistä Helsinkiin, matkanjohtajan palvelut,
laivamatkat + menomatkan yöpyminen laivalla, hotelliyöpymiset aamiaisineen ja Lavassaaren
museojuna-ajelu.
Hintaan eivät sisälly mm. aamiainen laivalla, Kohtla-Nõmmen kaivosmuseon pääsymaksu
10 €/hlö (oppilaat 6 €/hlö), ruokailut eivätkä mahdolliset itse tehdyt junamatkat.
Matka on kaikille avoin, osallistujamäärä enintään 40 henkilöä. Hinta SRHS:n jäsenille 225 €/hlö ja
muille 240 €/hlö.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 4.4.2013 sähköpostitse osoitteeseen retkelle@srhs.fi tai
varayhteyteen puhelimitse Timo-Pekka Langelle 0500 905 079. Ilmoittautumiseen tarvitaan
matkalle osallistujan nimi ja syntymäaika sekä mahdollinen Tallink Club One -klubikortin
numero. Muista ottaa matkalle mukaan virallinen matkustusasiakirja (passi tai poliisin myöntämä
henkilökortti; esim. ajokortti ei kelpaa).
Maksu viimeistään 12.4.2013 SRHS:n tilille FI31 1010 3000 2016 73. Maksuun ei laiteta viitettä,
mutta kirjoita ”Viesti”-kenttään niiden osallistujien nimet, joita maksu koskee.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Astor Oy Matkapalvelu.

