
 

 

 
 
 
 
 
 
Suomalaisten suosikki Viro esittäytyy Matka 2014 -messuilla 16.–19.1. 
 
Jo vuosikaudet suomalaisten ulkomaanmatkakohteiden kärjessä pysytellyt Viro nähdään 23. 
kertaa Matkamessuilla, joka kerää yhteen matkailualan ammattilaiset ja reissaajat Helsingin 
Messukeskukseen 16.–19.1.2014. Matkailu etelänaapuriimme on ollut jatkuvassa kasvussa, 
ja yhä useammat ovatkin menettäneet sydämensä Virolle. Matkamessuilta kokeneempikin 
matkailija voi viikonlopun aikana poimia uusia ideoita ja parhaat vinkit vuoteen 2014. 
 
Viron suosion kasvu näkyy myös naapurimaamme matkailutilastoissa. Vähintään yhden yön 
Virossa vuoden 2013 tammi-marraskuussa viettäneiden suomalaisturistien määrä kasvoi 
kahdeksan prosenttia edellisvuoden samaan aikaväliin verrattuna. Lisäksi Helsinki-Tallinna-
reitin matkustajamäärä tammi-marraskuussa kasvoi 3,9 prosentilla verrattuna vuoteen 2012. 
 
Etelänaapurimme pystyttääkin jälleen Pohjois-Euroopan suurimpaan matkailualan 
tapahtumaan Matkamessuille Viron matkailun edistämiskeskuksen koordinoiman maan 
yhteisosaston (6b79). Yhteisosaston lisäksi messuilla on myös 13 erillistä virolaisten 
näytteilleasettajien osastoa. 
 
Viron osastolla tutustutaan Viron vuoden 2014 tarjontaan: saatavilla on tietoa koko Virosta 
mutta myös Tallinnan, Tarton, Narvan ja Itä-Virumaan alueista sekä Viron maatilamatkailusta. 
Osastolta voi noutaa muun muassa suomenkielisen Viron tapahtumakalenterin vuodelle 
2014. 

 
Lisäksi Viron osastolla voi osallistua hauskaan narikkalappuarvontaan. Jokainen vaatteensa 
narikkaan jättänyt messukävijä voi osallistua maan yhteisosastolla (6b79) narikkalapullaan 
arvontaan, jossa on palkintoina pikavoittoja muun muassa hotelleihin, museoihin ja 
konsertteihin. Lisäksi jokaisena messupäivänä arvotaan yksi neljästä pääpalkinnosta: 
 

 Torstaina 16.1. Matkapaketti Tallinnaan perheelle (2 aikuista + enintään 3 lasta): 
laivaliput Tallinkilla, yöpyminen Original Sokos Hotel Viru - Onni Oravan 
perhehotellissa, pääsyliput Tallinnan Lentosatama-merimuseoon 

 Perjantaina 17.1. Matkapaketti Tarttoon kahdelle: laivaliput Viking Linella (2 hengen 
hytti, henkilöautopaikka), yöpyminen Dorpat-hotellissa, kahden ruokalajin illallinen 
viinin kera hotellin ravintolassa, spa-hoito 

 Lauantaina 18.1. Matkapaketti Narvaan ja Narva-Jõesuuhun kahdelle: laivaliput 
Viking Linella (2 hengen hytti, henkilöautopaikka), 2 yön yöpyminen Narva-Jõesuun 
kylpylässä, suolakammiohoito kahdelle, sisäänpääsylipyt Narvan linnoitukseen 

 Sunnuntaina 19.1. Matkapaketti Lahemaan kansallispuistoon kahdelle: laivaliput 
matkustajille ja henkilöautolle Eckerö Linellä, 2 yötä Vihulan kartanossa, vierailu 
Kuusikun luontotilalle. 

 
Viron matkailuvuoden yhtenä pääteemana on tänä vuonna perheet ja nuoret, ja vuoden 
aikana esillä ovat varsinkin perhekohteet, hyvä ruoka, aktiivilomailu ja luonto. Teemasta 
huolimatta Viro tarjoaa edelleen tekemistä monipuolisesti kaikenikäisille, lapsiperheistä 
eläkeläisiin. Kulttuurin ystäville on luvassa upea tapahtumavuosi, joka huipentuu 
valtakunnallisilla laulu- ja tanssijuhlilla. Hemmotteluhetkiä Virossa tarjoavat Viron kylpylät ja 
hyvät ravintolat, ja luonnonystäville on erilaisia harrastusvaihtoehtoja ja monipuolista 
tekemistä luonnon helmassa. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Olemme iloisia, että Viro kiinnostaa suomalaisia enenevässä määrin vuodesta toiseen. Yhä 
useammat suomalaiset ovat viime aikoina myös löytäneet suosituimpien kohteiden, Tallinnan, 
Pärnun, Tarton ja Saarenmaan lisäksi myös muualle Viroon. Mielenkiintoisia kohteita ja 
aktiviteetteja löytyy ympäri Viroa”, kertoo Malle Kolnes, Viron matkailun edistämiskeskuksen 
Suomen alueen markkinointipäällikkö. 
 
Medialle Viron matkailun edistämiskeskus järjestää torstaina 16.1. klo 13.30–14.30 
lehdistötilaisuuden, jossa esitellään vuoden 2014 Tallinnan laulu- ja tanssijuhlia, 
perhematkailua ja Pärnun lähelle valmistuvaa Lottemaa-teemapuistoa sekä tulokset 
viimevuotisesta kyselystä suomalaiskuluttajilta Viron maineesta lomakohteena. KUTSU 

Lisäksi Tallinnan Lentosataman merimuseo esiintyy messujen Elämys-lavalla lauantaina 
18.1. klo 10.30 ohjelmalla ”Viron Merimuseo 2014: meren täydeltä elämyksiä!”. Ohjelmassa 
kerrotaan museon uutuuksista vuodelle 2014, suositusta Titanic-näyttelystä ja museon Suur 
Tõll -höyrylaiva-jäänmurtajan 100-vuotisjulhavuodesta. 
 
Matka 2014 -messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 16.–19.1.2014. Viime vuonna 
messuilla oli yli 1 000 näytteilleasettajaa ja 76 477 kävijää. Tämän vuoden messujen teemana 
on ”Palveluksessanne – At your service”. 
 
Matkamessut ovat avoinna ammattilaisille torstaina 16.1. klo 9–19 ja perjantaina 17.1. klo 9–
12. Yleisö pääsee vierailemaan messuilla perjantaina 17.1. klo 12–19 sekä lauantaina ja 
sunnuntaina 18.–19.1. klo 10–18. Lippuja saa ennakkoon Messukeskuksen verkkokaupasta 
tai paikan päällä ovelta (aikuiset 16 € / lapset 10 €). 
 
Tutustu Matka 2014 -messujen ohjelmaan tapahtuman verkkosivuilla. 
 
 
Virolaiset näytteilleasettajat Matka 2014 -messuilla: 
 

 Viron yhteisosasto (6b79) 

 The Baltic Guide (6b76) 

 Go Travel AS (6c82) 

 Tervis Kylpylät (6b81) 

 Säätiö Saaremaa Turism (6b70) 

 As Toila Sanatoorium (6b78) 

 Viron Kylpyläliitto (6a81) 

 MTÜ Raplamaa Turism (Raplamaan Matkailu) (6a71) 
 Aqva Hotel & Spa (6b68) 

 Easy Stay Hospitality / Uniqe Hotels (6a69) 

 Säätiö Pärnumaa Turism (6c80) 

 Tarton kaupungin ja maakunnan matkailutoimisto sekä Etelä-Viron matkailusäätiö 
(6b69) 

 Via Hansetica (7b63) 

 Baltic Travel Group (6b83)  
 
 
 
 
 

http://static2.visitestonia.com/docs/1338990_2014-01-16-kutsu-lehdistotilaisuuteen.pdf
http://shop.messukeskus.com/
http://www.messukeskus.com/Sites3/Matka/Sivut/default.aspx


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteystiedot medialle: 
Malle Kolnes 
Markkinointipäällikkö, kohdemaa Suomi 
Enterprise Estonia / Viron matkailun edistämiskeskus 
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn 
e-mail: malle.kolnes@eas.ee 
 
Valokuvia medialle Viron matkailun edistämiskeskuksen kuvapankista: 
http://photos.visitestonia.com/eng/ 
 
www.visitestonia.com 
www.facebook.com/visitestonia.fi 
www.mynewsdesk.com/fi/pressroom/visit-estonia-finland 
 
 
 
 
LIITE: Linkit virolaisten näytteilleasettajien ja laivayhtiöiden lehdistötiedotteisiin: 
 
Itä-Virumaa 
Etelä-Viron matkailu 
Eckerö Line 
Hiidenmaa 
Narva ja Narva-Jõesuu 
Pärnu 
Raplamaan matkailu 
Saarenmaa 
TallinkSilja 
Tallinna 
Tartto 
Tervis Kylpylät 
Toilan Kylpylä 
Unique Hotels 
Via Hansetica 
Viking Line 
Viron kylpyläliitto 
 

mailto:malle.kolnes@eas.ee
http://photos.visitestonia.com/eng/
http://www.visitestonia.com/
http://www.facebook.com/visitestonia.fi
http://www.mynewsdesk.com/fi/pressroom/visit-estonia-finland
http://static1.visitestonia.com/docs/1338989_2014-01-16-ita-virumaa.pdf
http://static2.visitestonia.com/docs/1332774_2014-01-16-etela-viro.pdf
http://static1.visitestonia.com/docs/1339341_2014-01-16-eckero-line.pdf
http://static1.visitestonia.com/docs/1332775_2014-01-16-hiidenmaa.pdf
http://static1.visitestonia.com/docs/1332785_2014-01-06-narva.pdf
http://static2.visitestonia.com/docs/1332814_20114-01-16-parnu.pdf
http://static2.visitestonia.com/docs/1332784_2014-raplamaa.pdf
http://static2.visitestonia.com/docs/1332786_2014-01-16-saarenmaa.pdf
http://static1.visitestonia.com/docs/1332777_2014-01-16-tallinkilla-tallinnaan.pdf
http://static1.visitestonia.com/docs/1332787_2014-01-16-tallinna.pdf
http://static2.visitestonia.com/docs/1332788_2014-01-16-tartto.pdf
http://static1.visitestonia.com/docs/1332771_2014-tervis-ja-terviseparadiis.pdf
http://static2.visitestonia.com/docs/1332802_2013-12-19-toila.pdf
http://static2.visitestonia.com/docs/1332790_2014-10-vuotta-tayttanyt-unique-hotels-hotelliketju-tarjoaa-aina-parempaa-palvelua.pdf
http://static2.visitestonia.com/docs/1332772_2014-via-hansetica.pdf
http://static1.visitestonia.com/docs/1332789_2014-01-16-viking-line.pdf
http://static2.visitestonia.com/docs/1332808_2014-01-16-viron-kylpylaliitto.pdf

