MMA Helsinki, Seniorikilta: GEORG OTS 100 –OOPPERAGAALA TALLINNASSA
Rakastetun ja arvostetun laulajan Georg Otsin
syntymästä tulee 2020 kuluneeksi 100 vuotta.
Merkkivuotta juhlistetaan Tallinnan Estoniateatterissa Georg Ots 100 -oopperagaalan
merkeissä. Georg Ots aloitti oopperauransa
1944, jolloin hän lauloi Jevgenij Onegin oopperassa. Siitä tuli hänen suosituin roolinsa.

Estonia-teatterin solistina hän aloitti vuonna 1945. Ots oli Neuvostoliitossa kaikkien oopperatalojen
suosikkiesiintyjä, ja hän esiintyi paljon etenkin Moskovan Bolshoi-teatterissa. Ots oli myös tunnettu
konserttilauluja, ja hänen ohjelmistoonsa kuului mm. Schubertin, Musorgskin ja Tshaikovskin sävellyksiä.
Ots esiintyi sujuvasti usealla kielellä: viron, venäjän ja suomen lisäksi hän lauloi myös saksaksi, ranskaksi ja
italiaksi. Georg Ots esiintyi uransa aikana myös monissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa. Suomessa Ots
tunnetaan hyvin myös kevyemmän musiikin esittäjänä. Hän vieraili Suomessa ensimmäisen kerran 1951, ja
ensimmäinen suomenkielinen levytys oli Saarenmaan valssi ja Kalastajan laulu vuonna 1957. Myös mm.
Muuttuvat laulut, Rakastan sinua, elämä sekä Moskovan valot ovat hänen upeita ja unohtumattomia
tulkintojaan.
Matkan ajankohta

20.-21.3.2020 (pe-la)

Matkan hinta:

220 €/jäsen ja 259 €/avec jaetussa kahden hengen huoneessa.
Hinta edellyttää vähintään 30 täyden hinnan maksavaa matkustajaa.
Yksin matkustavan on maksettava yhden hengen huonelisä: 55 €

Hintaan sisältyy: * laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä kansipaikalla * kokoustila laivalla
meno-paluu sis. kokouskahvit ja hedelmät * menomatkalla salaattibuffet kokoustilassa sis. viini ja olut
hanasta * kuljetukset satama - hotelli – satama * majoitus jaetussa kahden hengen standard-luokan
huoneessa, hotelli Viru, 1 vrk * hotelliaamiainen * permantolippu gaalaan * paluumatkalla buffetillallinen
sis. viinit ja oluen hanasta
Laiva-aikataulu (alustava):
20.3. Helsinki - Tallinna Viking XPRS klo 10.30 -13.00
21.3. Tallinna - Helsinki Viking XPRS klo 17.00 -19.30
Matkaohjelma:
Perjantai 20.3.2020
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS klo 10.30-13.00. Kokoustila varattu matkan ajaksi.
Salaattibuffet tarjolla kokoustilassa klo 10.30. Viking XPRS lähtee Katajanokan terminaalista. Saapuminen
Tallinnaan, jossa opas vastassa. Satamasta kuljetus hotelliin ja majoittuminen huoneisiin. Siirtyminen
kävellen Estonia-teatteriin. Oopperagaala Estonia-teatterissa klo 19.00.
Lauantai 21.3.2020
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä. Matkatavarat voi jättää hotelliin
säilytykseen. Vapaata ostosaikaa. Viking XPRS lähtee klo 17.00. Kokoustila varattu matkan ajaksi. Buffet –
illallinen laivalla klo 17.00. Viking XPRS saapuu Helsinkiin klo 19.30.

Hotelli:
Original Sokos Hotelli Viru****
Viru väljäk 4, 10111 Tallinn, Viro
t.3726809300
Original Sokos Hotel Viru sijaitsee Tallinnan keskustassa Viru Centre -ostoskeskuksen yhteydessä 100 metrin
päässä historiallisesta vanhasta kaupungista. Samoissa tiloissa on myös suosittu KGB-museo. Hotellissa on
ilmainen Wi-Fi. Kaikissa huoneissa on ilmastointi, 32-tuumainen taulu-tv, silitysvälineet, minibaari, työpöytä
ja oma kylpyhuone, jossa on hiustenkuivaaja. Original Sokos Hotel Virussa on 3 saunaa, joiden yhteydessä
on uima-allas tai poreamme, sekä 2 kauneushoitolaa, joista yksi tarjoaa perinteisiä kauneus- ja wellnesshoitoja ja toinen nykyaikaisia hoitoja. Muihin palveluihin kuuluu autonvuokraus, tietokonenurkkaus, pesulaja kuivapesupalvelut, lasten leikkihuoneet, aurinkoterassi ja kattokerroksessa sijaitseva elokuvateatteri,
joka on avoinna vuodenajan mukaan. Hotellissa on 2 ravintolaa, 2 baaria ja pubi. Asiakkaat pääsevät
maksutta Cafe Amigo -yökerhoon.
Tärkeää:
Suomen kansalaisella on oltava matkalla mukana koko matkan ajan voimassa oleva passi tai EUhenkilökortti. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille (ei esteetöntä kuljetusta eikä hotellia, teatteriin
kävellään). Matkan toteutuminen edellyttää minimiosanottajamäärää (30 matkustajaa).
Hinnat perustuvat 31.5.2019 voimassa oleviin valuuttakursseihin, hintoihin jne, ja niiden muuttuessa
matkanjärjestäjällä oikeus vastaaviin muutoksiin.
Matkavakuutus ei sisälly hintaan. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista! Suomessa asuvalla on
oikeus välttämättömään sairaanhoitoon myös Baltiassa. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan eurooppalaisella
sairaanhoitokortilla, lisätietoja www.kela.fi.
Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä vastuullisen matkanjärjestäjän, Suomen MatkaAgentit Oy:n erityisehtoja. Tämä matka on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti.
Matkustajaan sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Suomen Matka-Agentit Oy on
täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Suomen Matka-Agentit Oy
on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksut, ja turvatakseen paluukuljetukset
siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön.

Ilmoittautumiset: Bengt Ahti, bengt.ahti@welho.com, puh. 040 350 2623, 20.9. mennessä.
Ilmoitettava nimi siinä muodossa (etunimi, sukunimi) kuin se on passissa/henkilökortissa, syntymäaika sekä
yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero) sekä mahdolliset erikoisruokavaliot.
Maksut: varausmaksu 100 €/henkilö maksettava 30.9. mennessä, loppumaksu 7.2.2020.
Matka-Agentit lähettää ilmoittautuneille vahvistuksen/laskun sähköpostitse (ei maksuja killan tilille).
ILMOITTAUDU NYT – PAIKKOJA RAJOITETUSTI!

TERVETULOA MUKAAN!

