Naissaari - Suomenlahden salaisin saari Virossa (3pv)
06.06.2018

Naissaari oli pitkään täysin suljettu ja tiukasti vartioitu sekä erittäin salainen sotilaskohde, johon ei ulkopuolisilla ollut moniin vuosiin
mitään asiaa. Saari oli sotilaiden valtaama saari, jossa oli aikanaan Suomenlahden parhaiten vartioitu linnake, jossa oli raskasta
tykkikalustoa, ja siellä olleessa asetehtaassa koottiin mm. tuhansittain merimiinoja.
Maailmansodan tapahtumien seurauksena Neuvostoarmeija nousi maihin saarelle vuonna 1940, ja aiheutti seuraavina vuosina
melkoisen joukkopakenemisen. Saksalaisten tulo Tallinnaan elokuussa 1941 aiheutti saarelaisten siirtymisen muualle ja puna-armeija
palasi takaisin saarelle vasta syyskuussa 1944.
Tämän myötä Naissaaresta tuli suljettu alue ja mm. siellä olleen salaisen miinatehtaan vuoksi sinne oli siviileiltä pääsy kielletty yli
viidenkymmenen vuoden ajan. Tuona aikana neuvostojoukot jatkoivat saaren varustamista, tykkipattereita korjattiin, vahvistettiin
ilmatorjuntaa, saarelle tuotiin rakettijärjestelmä ja varustauduttiin Suomenlahden miinoittamiseen.
Nykyään Naissaari on täynnä tutustumisen arvoista ihmeteltävä, kokemisen arvoisia kohteita on jo aivan sataman tuntumassa ja lisää
löytyy saaren etelä - sekä pohjoiskärjistä ja myös saaren keskustasta.
Lähde Jyrkilän matkalle tutustumaan tähän erittäin mielenkiintoiseen saareen.
MATKAOHJELMA:
6.6.
Keräily: Hamina - Karhula - Kotka - tallit - Loviisa - Porvoo
15:30 M/S Finlandia lähtee kohti Tallinnaa. Laivalla Buﬀet ruokailu.
Tallinnassa majoitumme hotelli Viruun 2HH.
7.6.
Aamiainen hotellilla.
Aamiaisen jälkeen siirrymme bussilla Kalasatamaan josta yhteysaluksemme kuljettaa meidät Naissaareen.Saarelle saavuttuamme
nousemme vanhan kunnon sotilaskuorma-auton lavalle ja kierros voi alkaa. Saaressa vierailemme mm. majakalla, tuliasemalla,
miinatehtaalla, käymme saaren eteläkärjessä ja nautimme maittavan lounaan Kulalistemajalla. Mukana meillä on opas koko
kierroksen ajan.
Iltapäivällä palaamme takaisin Tallinnaan. Ilta vapaata ohjelmaa.
Huom! Emme suosittele kierrosta Naissaaressa liikuntarajoitteisille!
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8.6.
Aamiainen hotellilla.
Aamiaisen jälkeen siirrymme klo 10:45 bussilla terminaaliin josta laivamme lähtee kohti Helsinkiä klo 12.
Helsingistä kuljetus kotipaikkakunnalle.
Matkan hinta 290 euroa sis. Kuljetukset, laivamatkat, menomatkalla buﬀet ruokailu, majoitus hotelli Virussa 2HH, opastettu kierros
Naissaaressa sekä lounas.
Matka yhden hengen huoneessa 390€.

Lähtöaikataulu ja hinnat
Aika

Pysäkki

A

B

11:00 Hamina - Haminan linja-autoasema

290 €

390 €

11:20 Kotka - Karhulan linja-autoasema

290 €

390 €

11:40 Kotka - Kotkan linja-autoasema

290 €

390 €

12:00 Kotka - Jyrkilän tallit

290 €

390 €

12:05 Pyhtää - Siltakylän pikavuoropys.

290 €

390 €

12:15 Pyhtää - Pyhtään kk pikavuoropys.

290 €

390 €

12:30 Loviisa - Loviisan matkahuolto

290 €

390 €

13:00 Porvoo - Porvoon turistipysäkki

290 €

390 €

Hintaryhmät
A: Matkapaketti, Aikuinen
B: 1HH
Matkapaketti sisältää
Kuljetukset, majoitus 2HH, laivamatkat, buﬀet, opastettu kierros Naissaaressa sekä lounas

Varaa matka: jyrkila.bussimatkat.ﬁ
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