
SASSIT sukuyhdistyksen kesäretki 20. - 22.8.2011 
 
 Sassit matkalla Liivinmaalla 

 
 

 Kesäretkemme suuntaa tällä kertaa Viron kautta Latviaan ja 
Riikaan: käyntikohteina monta esi-isiemme asuin- ja toimipaikkaa mm. Virossa 
Padisen luostari ja kartano, jonka omistajasuvun von Rammin vaiheet kietoutuvat 
myös Sassien sukuun ja Latviassa Daugavgrivan linnan rauniot ja majakka, 
Sassenhof, Henrich Philipinpoika Sassin synnyinpaikka ja Riikan linna. 
Seuraamme mm. Perniön kirkkotappelijan isän jalanjälkiä. Ajomatkaa kertyy 
kolmelle päivälle noin 650km, mutta uskomme että mielenkiintoiset kohteet ja 
ohjelma sekä hyvä matkaseura pitävät mielemme virkeänä koko ajan. 
 
Alustava ohjelma: 
 
La 20.8. Helsinki-Viro-Latvia 
 
07.00 Pohjolan Matkan tilausbussi, Helsinki, Mikonkadun turistipysäkki.  
07.30 Kokoontuminen Länsisatamassa, lippujen jako ja siirtyminen laivaan. 
08.30 Helsinki-Tallinna, Tallink Superstar 
10.30 Saapuminen Tallinnaan. Paikallisoppaamme on vastassa, jatkamme 

suoraan Padisen kartanoon ja luostariin, jossa vietetään Pyhän 
Bernhardin päivää. Tarkempi ohjelma myöhemmin.  
http://www.padiseklooster.ee 
Lounas Padisen kartanossa. http://www.padisemois.ee/history/ 

 
15.00  Matka jatkuu, pysähdys Pärnussa. 
n. 20.00 Saavumme Riikaan, Radisson Blu Latvija hotelliin. 
 Majoittuminen 2 yötä, puolihoito-illallinen.   
 
 
Su 21.8. Riika ja lähiympäristön päivä 
 
  Hotelliaamiainen seisovasta pöydästä 

 Riikan kaupunkikiertoajelu: käynti Zasumuisassa (Sassenhofissa) ja 
katsotaan Daugavgrivan linnan raunioita ja majakkaa.  

 
Lounas Livonija-ravintolassa. 
 
Kävely vanhassa kaupungissa, sis. Riikan linna, jossa nykyisin 
presidentin virka-asunto. Henrik Philipsson Sass toimi linnan 
käskynhaltijana. 
 
Päivällinen hotellissa. 
 
 
 



Ma 22.8. Latvia-Viro-Helsinki 
 
  Hotelliaamiainen seisovasta pöydästä 
09.00  Huoneiden luovutus ja lähtö kohti Tallinnaa. 
  Matkan varrella kahvitauko Pärnussa. 
  Tallinnassa jää vielä aikaa viimeisille tuliaisostoksille. 
16.30  Bussin lähtöselvitys 
17.30  Tallinna-Helsinki, Tallink Star 
19.30   Saapuminen Helsinkiin, retki päättyy. 

 
Hinta 32 5 -jäsenet, edellyttää vähintään 25 osallistujaa. 

 
Hintaan sisältyy 
 
 bussikuljetus Pohjolan Matkan tilausbussilla 
 laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipaikoinTallinkin laivoilla 
 Sassi sukuyhdistyksen matkanjohtajan sekä paikallisoppaan palvelut Tallinna-Riika 

välillä 
 majoitus 2 yötä jaetussa huoneessa, aamiaiset ja illalliset hotellissa 
 2 x lounas ja 1 x kahvit retkien aikana 
 ohjelmassa mainitut sisäänpääsymaksut ja opastukset 

 1- hengen huoneen lisämaksu: 50  
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Pohjolan Matkatoimisto Oy 
 
Hotelli Radisson Blu Latvija**** http://www.radissonblu.com/latvijahotel-riga 
Elizabetes iela 55, LV-1010 Riga 
27-kerroksinen Riian maamerkkinä tunnettu hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla 
kävelyetäisyydellä vanhasta kaupungista. Hotellissa on useita ravintoloita, yökerho, 
kuntosali, kylpylä ESPA Riga, kylpyläpalvelut lisämaksusta. 
 
Sitovat ilmoittautumiset 18.6. mennessä:  
Kati Sassi-Vuorinen: kati@vuoriset.fi tai 050-5640293  

  Maksut ilmoittautumisen jälkeen yhdistyksen tilille: 578007-2146872 
   

 Lisätiedustelut: retkijärjestelyt matkanjohtaja Heidi Tetri heidi.tetri@blue1.fi  
 
Passi tai 1.3.1999 jälkeen myönnetty henkilökortti tarpeen matkustusasiakirjana. 
 
Matkan aikana mahdollisuus ostaa kesän 2011 värityksellä yhdistyksen korkealaatuinen 

 ja vaakunatunnus à .  
 
 

Tervetuloa mukaan seikkailuun! 
 

Matkailutyöryhmä/Sassi sukuseuran ry hallitus  
www.sassit.fi 

 
 

 
 

 
 


