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Tutustuminen jopa virolaisittain eksoottiseen setukaisalueeseen ja mahdollisuus
osallistua setojen tärkeimpään tapahtumaan- ylisootskan valintaan… Setukaiset ovat
pieni alkuperäisheimo Viron kaakkoiskulmassa. Setukaisia asuu yhteensä Viron ja
Venäjän alueella noin 15 000. Setukaisilla on oma murre (Venäjä on tunnustanut
setukaisten murretta omana kielenä) ja toisin kuin Viron valtaväestö he ovat
uskonnoltaan ortodokseja.
6.8. Perjantai klo 9.30 Tapaaminen ja check in Länsi terminaalissa, josta nopea Star-alus lähtee klo 10.30
kohti Tallinnaa. Aamiaisbuffet laivalla alk. klo 10.00. Tallinnaan saapumisen jälkeen klo 12.30 matka jatkuu
kohti eteläisempää Eestiä. Matkalla tehdään jaloittelutauko. Lounas Tartossa. Lounaan jälkeen opastettu
matka Etelä-Viroon, ensimmäiseksi tutustuminen Otepään kaupunkiin. Otepäältä jatketaan SuurMunamäelle joka on Viron korkein huippu. Munamäen katselutornista 346,7m ovat upeat näköalat jopa 50
km etäisyydelle ja hyvällä säällä voi pongata Petserin luostarin muureja Venäjän puolella!
VieraillaanVastseliinan piispanlinnan raunioilla vuodesta 1342. Obinitsan kylässä poiketaan Setomaan
kansallismuseossa jossa on esillä setukaiden taloja sekä työkaluja. Värskaan saapuessa veneilyretki Viron ja
Venäjän rajalla noin 1,5h. Majoitus hot. Värska Spa www.spavarska.ee Omakustanteinen illallinen
Värskassa.
7.8. Lauantai Aamiainen hotellissa, aamusauna auki klo 10 saakka ja Värska vesikeskus on hotellin
asiakkaille ilmainen klo 12.00 saakka, sen jälkeen sisäänpääsy maksullista.
Nyt tulee matkan kohokohta ja osallistuminen setukaisten vuoden tärkeimpään juhlaan joka tänä vuonna
järjestetään Lobotka kylässä: kuninkaan maanpäällisen haltijan valitsemiseen, parhaan setokaislaulajan
palkitseminen jne. Klo 12.00 alkaa varsinainen juhla, pidetään avajaispuheet ...Koko iltapäivä Setukaisten
juhlissa. Alueella on paljon myyntipistetitä, myydään käsitöitä ja setun herkkuja ja ruokia ja koko ajan voi
seurata setokaisten keskenäisiä kilpailuja, esiintymisiä jne. Yöksi takaisin Värskaan.
8.8. Sunnuntai Aamiainen hotellissa Klo 9.00 aloitamme paluumatkan kohti Tallinnaa, matkalla ajetaan
Tartosta Tallinnaan vanha Piiben maantietä pitkin Jänedalle, jossa syödään lounas Musta Täku tallissa.
Lounaan jälkeen mahdollisuus tutustua Jänedan kartanoon www.janedaturism.ee ja jatketaan kohti
Tallinnaa. Klo 15.30 kokoontuminen D-terminaalissa ja klo 16.30 TallinkSiljan nopea star-alus lähtee kohti
Helsinkiä. Klo 18.30 laiva on Länsiterminaalissa. Tässä vielä vuoden 2020 Setokaismatkan matkakertomus.
https://www.jalotours.com/matkakertomus/
Hinta: 315€/hlö majoitettuna 2 yötä Värska Spa-hotellissa 2-hengen huoneissa aamiaisineen, sisältäen
laivaliput kansipaikoin, aamiaisbuffet menomatkalla, opastus Setomaalla, 2 lounasta, sisäänpääsy
Setokaisjuhliin.
Lisämaksulla: majoitus 1-hengen huoneessa 126 eur/ 2 yötä, paluumatkalla laivalla ruokailut ´a 26 eur ja
hytit hinnaston mukaan.
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