
Hiihtomatka Wordloppet Tartu Maratonille la-ma 18.-20.2.2023  

Tervetuloa mukaan linja-automatkalle Tarton Wordloppet hiihtomaratonille! Matka on suunniteltu Tampereen 
maratonklubin toiveesta kuitenkin niin, että matkalle toivotaan osallistuvan myös hiihtäjiä, jotka eivät ole 
Tremk:n jäseniä. Vastuullinen matkanjärjestäjä on Tilausliikenne Timo Tuomisto Ky. Linja-autokuljetus lähtee 
Ikaalisista ja kyytiin voi nousta matkan varrelta; pysähdyspaikkoja ovat Kyröskoski, Hämeenkyrö, Ylöjärvi ja 
Tampere.  

Ohjelma-aikataulu 

Lauantai 18.2.2023 

5.15 Lähtö Ikaalinen tori, 5.30 Kyroskoski matkahuolto, 5.35 Hämeenkyrö S-market, 5.50 Ylöjärvi matkatien 
pysäkki 

6.15 Tampere, Vanha kirkko, Keskustori 

10.30 Laiva Tallinnaan lähtee Helsingistä 

12.30 Laiva saapuu Tallinnaan, ajo Tarttoon (n. 2-2,5 tuntia + mahdollinen pysähtyminen) 

n. 16.00 Lähtönumeroiden nouto kisakeskuksesta Lõunakeskus skating rink (Ringtee 75, Tartu) 

Majoittuminen Hotel Dorpat 

19.00 Pastabuffet hotellissa (sisältyy matkan hintaan) 

 

Sunnuntai 19.2.2023 

06.00 Aamiainen hotellilla 

06.30 Lähtö Otepäähän 

09.00-09.20 Päämatkan 63 km lähtö Ski Stadium of Tehvandi Sports Center, Otepää; aaltolähtö ryhmittäin 

klo 12.30 Puolimatkan 31 km lähtö (kuljetus lähtöpaikalle) 

Maali Elvassa (molemmat matkat) 

Kun kaikki ovat saapuneet maaliin, kuljetus hotellille Tarttoon, maali sulkeutuu klo 19.00. 

klo 19.00 Kisan jälkipuinnit ja illallinen vanhassa kaupungissa, esim. Ruutikellari (Huom! omakustanteinen) 

 

Maanantai 20.2.2023 

08.00 Aamiainen hotellilla 

09.00 Lähtö Tallinnaan, mahdollisuus ostoksiin SuperAlkossa 

13.30 Laiva Helsinkiin lähtee, saapuminen 15.30, ajo Tampereen, Ylöjärven ym. kautta Ikaalisiin 

 

Hinta ja ilmoittautuminen 

Matkan hinta on 279,00 € kahden hengen hotellihuoneessa.  
 



Hintaan sisältyy: 
– laivamatkat kansipaikoin Tallinkin nopeilla aluksilla  
– 2 yön majoitus Tartossa Dorpat-hotellin standard-luokan 2-hengen huoneessa 
– aamiaiset hotellissa  
– pastabuffet hotellissa lauantai-iltana 
– bussikuljetukset sisältävät tarvittavat kuljetukset myös kisapäivänä (sama bussi ja kuljettaja koko ajan) 
– yhden hengen huonelisä 50 €  

 
Lisämaksusta voit jo ilmoittautumisvaiheessa varata ja maksaa ruokailut laivalla 

– menomatkalla myöhäinen, runsas aamiainen 20,00 €  
– tulomatkalla buffet-ruokailu 29,00 € 

Huom! Ruokailuhinnat saattavat nousta vuoden 2023 alussa. Jos niin käy, perimme erotuksen matkalla.  
 
Ilmoittautumiset suoraan Tilausliikenne Timo Tuomistolle (tiedot alla). Ilmoittautuminen päättyy 15.1.2023 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita nimi- ja yhteystietojesi lisäksi myös syntymäaikasi (pv, kk, vuosi), valitse 
majoitus (joko 1 tai 2 hengen huone) ja ilmoita huonekaverisi nimi. Jos sinulla ei ole huonekaveria, majoitamme 
sinut mahdollisuuksien mukaan jonkun toisen yksin matkustavan kanssa. Jos huonekaveria ei löydy, saatat joutua 
maksamaan yhden hengen huonelisän 50 €. Huonekaverin etsiminen itse helpottaa asiaa.  
Ilmoittautuminen on sitova, matkatoimisto lähettää laskun. 
 
Hinta ja matkan toteutuminen edellyttää vähintään 30 osallistujaa. Osallistujamäärä rajataan yhteen linja-
autolliseen. Ilmoittautuminen päättyy heti, kun matka tulee täyteen. Nopeat syövät hitaat; jos haluat matkalle, 
ilmoittaudu pian. 
 
Hiihtoon ilmoittautumisen hoitaa jokainen itse. Matkoina on sekä 63 km että 31 km, hiihtotyyli perinteinen. 
Edullisimman hinnan (täysmatka 70 €, puolimatka 50 €) eräpäivä on 12.12.2022. Sen jälkeen hinnat nousevat 90 
ja 60 euroon. Ilmoittautumislomake löytyy alla olevasta linkistä, valitse Registration 49. Tartu Maraton. Hiihdon 
nettisivu: https://tartumaraton.ee/en/tartu-maraton-2023 Sivuilla on mm. voiteluetu Wordloppet-passin 
haltijoille tai sellaisen nyt hankkiville. Tutustu myös reittiin ja hiihdon peruutusehtoihin. 

Järjestäjien joulukuun alussa lähettämän viestin mukaan reitti on jo osin hiihdettävässä kunnossa. Lunta on 
luvassa seuraavan 10 vrk:n sisällä aika paljonkin lisää eli voimme olla toiveikkaita. Jos matkatoimisto toteaa 
16.1.2023, että joko lumen puutteen tai vähäisen osallistujamäärän takia ei ole järkevää toteuttaa matkaa, on 
sillä oikeus perua matka.  
 
Lisätiedot:   
vastuullinen matkanjärjestäjä: 
Tilausliikenne Timo Tuomisto KY  Puh. +358 3 558 9000 
Soutajantie 4-6   tilausliikenne@timotuomisto.fi 
39500 Ikaalinen   www.timotuomisto.fi 
 
ja/tai matkanjohtaja Leena Sulonen, leena.sulonen@kotiposti.net, puh. 0500 621 525 (myös WhatsApp), TREMK 


