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26.-29.5.2016
HOTELLI JA BALETTI
SAVOY BOUTIQUE HOTEL – VAKIOMESTAMME TALLINNASSA
Saavuttuamme Pärnusta luksusbussilla (2 euroa/hlö) kävelimme reilun kilometrin päähän
hotelliimme Savoy Boutiqueen. Saavuimme klo 13 maissa, joten huone ei ollut vielä valmis.
Jätimme laukut hotelliin (lupasivat viedä ne valmiiksi huoneeseemme) ja sovimme tulevamme klo
14 takaisin vanhan kaupungin kierrokseltamme.
Menimme juomaan cappuccinot lähikahvilaan ja kiertelimme mm. ostamassa kielokimpun
huoneeseemme parilla eurolla. Kun tulimme kahden aikaan hotelliin, hotellin johtaja Tendo
Lindvest oli vastaanottamassa meitä eteisessä. Se oli täydellinen yllätys! Hän oli laittanut
joulukuisen viestittelymme kalenteriinsa ja saanut selville, että tulemme klo 14. Olin täydellisen
hämmästynyt, kun hän toivottaa meidät kädestä pitäen nimeltä tervetulleeksi. Sovitaan, että tämä
oli järjestetty tapaaminen eikä sattuma 
Vaihdettuamme kuulumiset ja varmistettuaan seuraavana päivänä saapuvien ystäviemme nimet
(aikoi sijoittaa samaan kerrokseen Heikkiset) hän pyysi odottamaan pari minuuttia, tuli kohta
kysymään mitä haluamme tervetulojuomaksi. Kohta meille kiikutettiin pari piccolopulloa
kuohuviiniä! Nautimme ne upeassa aulassa ja olimme otettuja 🍸.

Vakiohuoneessamme 509 (ainoa parvekkeellinen) odotti hedelmälautanen ja perinteisen kaunis
miljöö. Tuntui hyvältä pysähtyä hetkeksi lepäämään ja nauttimaan antimista.
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Savoysta aukeaa näkymät vanhan kaupungin ylle, jopa merelle saakka. Niin, huone parvekkeella
merinäkymin Tallinnassa 
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Lähdimme sitten kiertelemään vanhaan kaupunkiin. Marjatta halusi ostaa meille karttapallon, jotta
voisimme paremmin hahmottaa missä kohteemme sijaitsevat. Viereisen kirjakaupan ikkunalla oli
149€ maksava erittäin tyylikäs karttapallo, mutta päätimme ennen ostoa vilkaista vaihtoehtoja
antiikkiliikkeistä yms. Siinäpä hyvä syy kierrellä kaupunkia.
Etsimme vielä sopivaa ravintolaa, josta saisimme kevyet keitot ruoaksemme. Löysimme itsemme
lopulta Olav-hotellin, jossa olemme joskus yöpyneetkin, kellariravintolasta. Pieni, viihtyisä
venäläisravintola oli lähes tyhjä, mutta 4,5 € kalakeitto houkutteli testaamaan. Edes norjalaiset 3 €
pienet vesipullotkaan eivät pilanneet tunnelmaa. Keiton hinta-laatusuhde loistava, veden ei 😅

ILTA JOUTSENLAMMESSA

Sitten olikin jo aika lähteä pukeutumaan balettia varten. Kävimme vaihtamassa siistimpää vaatetta
ylle ja siirryimme kadun toisella puolella olevaan oopperataloon.
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Nautimme todella upeasta Joutsenlampi-baletista täysillä. Esitys alkoi klo 19 ja päättyi klo
21.50.

Kävimme paussilla juomassa kaffeet oopperan kattoterassilla. Erinomainen ilta, jossa koreografin
oivallukset ja loisteliaat tanssijat toteuttivat Tsaikovskin visiota ilmeisen täydellisesti. Ja se
musiikki! Siinä on se jokin. Ei ihme, että Joutsenlampi on maailman suosituin baletti.
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Pe 26.5 alkoi aamiaisella Savoyn viihtyisässä Mekk-ravintolassa. Tämän viikon teemana on
meillä kuohuviiniaamiaiset. Tämä hotelli tarjoilee sellaista kuten Hedon Spakin Pärnussa. Yllättäen
(?) kuohuviinipullo oli aukaisematta kulhossaan. Nappasin pullon ja aukaisin. En osannut varautua
siihen, että muovinen (!) korkki lähtee kuin raketti paineen voimasta ja paukahtaa ravintolan
kattoon ennen kuin ehdin edes alkaa vääntää sitä pois 😹. Kyllä lähti! Naapuripöydässä
norjalainen isäntä antoi äänettömät aplodit ja minä julistin juhlan alkaneeksi. Rakas vaimoni ei
kuulemma edes kääntynyt katsomaan mitä se aviomies siellä poksauttelee. Nolostutti. Mutta
norjamänin kanssa vaihdettiin ajatuksia seuraavana aamuna. Oli ollut hauska tilanne.

Aamiainen oli totutun hyvä kokonaisuus. Sen jälkeen seurasi rouvan tukan pesu, päiväkirjan
kirjoittelua ja lueskelua. Elämä on mukavaa, varsinkin #eläkeläiselämä.
Ja kohta tulevat ystävämme Heikkiset. Se onkin sitten toisen jutun aihe, eli tarina jatkuu…
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