
	

	

	

Viro	mukana	Matkamessuilla	jo	neljännesvuosisadan	ajan	
 
 

 
Pohjois-Euroopan suurin matkailutapahtuma, Matka 2016 -messut, järjestetään Helsingin 
messukeskuksessa taas 21.–24.1. Viron matkailunedistämiskeskuksen lisäksi paikalla on 
myös rutkasti muita virolaisia näytteilleasettajia, joiden luona messuvierailijoiden kannattaa 
ehdottomasti piipahtaa tutustumassa etelänaapurimme matkailuantiin. Tänä vuonna Viro on 
mukana Matkamessuilla jo 25. kerran.  
 
Viro on säilyttänyt vuodesta toiseen asemansa yhtenä suomalaisten suosituimpana 
matkailukohteena.  Vuoden 2015 aikana Helsingin ja Tallinnan välillä matkusti peräti 8,21 
miljoonaa laivamatkustajaa, ja suomalaiset viettivät Viron majoitusliikkeisissä tammi- ja 
marraskuun välissä yhteensä 1,55 miljoona yötä. Tämä ei ole mikään ihme, sillä 
matkustaminen Viroon sujuu huomattavan helposti, ja maa tarjoaa matkailuelämyksiä laidasta 
laitaan aina kauniista luontoretkistä vauhdikkaisiin urheilulomiin. 
 
Viron yhteisosastolla (6b79) tutustutaan Viron vuoden 2016 tarjontaan: saatavilla on tietoa 
koko maasta, mutta erityisesti Tallinnasta, Tartosta, Narvasta ja Itä-Virumaasta. Osastolla on 
saatavilla muun muassa suomenkielinen Viron tapahtumakalenteri vuodelle 2016. Lisäksi 
yhteisosastolla on luvassa hauskaa ohjelmaa, kuten kaksi kertaa päivässä lapsille 
järjestettävä Ville Viikingin esiintyminen. 
 
Yhteisosaston lavalla kuullaan laadukasta folk-rock-musiikkia, kun perjantaina 22.1. lavalle 
nousee virolaisen folkin uusin tulokas Rüüt. Lauantaina 23.1. ja sunnuntaina 24.1. lattia 
notkuu folk-rockin legendan Svjata Vatran tahdissa. Sunnuntaina klo 16.00 kannattaa myös 
poiketa Rantapallo Meeting Pointiin kuulemaan ajankohtaisia vinkkejä Tallinnasta. 
 
 



	

	

	

Viron osastolla on mahdollista osallistua myös mielenkiintoiseen peliin, joka paljastaa 
minkälainen Viron-matkaaja olet. Peliin osallistuneiden kesken suoritetaan arvonta, josta voi 
voittaa muun muassa Viron-matkoja sekä pääsylippuja museoihin ja tapahtumiin ympäri 
maan. 
 
Yhteisosaston lähistölle on sijoitettu myös runsaasti muita virolaisia näytteilleasettajia, jotka 
tarjoavat rutkasti inspiraatiota vuoden 2016 matkasuunnitelmiin. Paikalla on esimerkiksi 
virolaisten hotellien ja kylpylöiden edustajia sekä paljon muita Viron matkailuun erikoistuneita 
näytteilleasettajia. 
 
Matka 2016 -messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 21.–24.1.2015. Viime vuoden 
messuilla kävi lähes 70 000 vierasta. Tämän vuoden messujen teemamaa on Espanja, jonka 
lisäksi paikalle saapuu näytteilleasettajia yli 80 eri maasta. 
 
Matkamessut ovat avoinna ammattilaisille torstaina 21.1. klo 9–19 ja perjantaina 22.1. klo 9–
12. Yleisö pääsee vierailemaan messuilla perjantaina 22.1. klo 12–19 sekä lauantaina ja 
sunnuntaina 23.–24.1. klo 10–18. Lippuja saa ennakkoon Messukeskuksen verkkokaupasta 
tai paikan päällä ovelta (aikuiset 18 € / lapset 11 €). 
 
 
Yhteystiedot medialle: 
Toomas Tärk 
Aluejohtaja, Suomi 
Viron matkailun edistämiskeskus / Enterprise Estonia 
Sörnäisten rantatie 22, Suvilahti, Helsinki 
Gsm: +358 400 262417 
E-mail: toomas.tark@eas.ee 
 
Valokuvia medialle Viron matkailun edistämiskeskuksen kuvapankista: 
http://photos.visitestonia.com/eng/ 
 
Videoita Virosta: 
http://www.youtube.com/user/visitestonia 
 
www.visitestonia.com 
www.facebook.com/visitestonia.fi 
www.mynewsdesk.com/fi/pressroom/visit-estonia-finland 
	


