
RISTEILYT LAATOKALLE JA ÄÄNISELLE 2017
Pietari-Neva-Valamo-Syväri-Kiži-Mandrogi-Pietari

Hintaan sisältyy
 junamatkat Allegrolla Helsin-

gistä Pietariin ja takaisin valin-
nan mukaisesti

 risteily kahden hengen hytissä
 suomenkieliset retket ja täysi-

hoitoateriat laivalla matkaoh-
jelman mukaisesti

 kuljetukset Pietarissa rautatie-
asemalta jokisatamaan ja sata-
masta rautatieasemalle

 viihdeohjelma laivamatkoilla
 matkanjohtajan palvelut

Lisämaksusta (hinta/henkilö)

 Venäjän viisumin hankinta 35 €
 matkavakuutus alk. 32 €
 yhden hengen hytti laivalla

+50 % risteilyn hinnasta

Lähde nyt unohtumattomalle laivamatkalle Euroopan laajimmille
järville Laatokalle ja Ääniselle. Reitille mahtuu runsaasti kaunista
ja mielenkiintoista nähtävää, mm.
maailman lumoavimpien saarten
joukkoon lukeutuva Valamon luos-
tarisaari, luonnonkaunis Syvärijo-
ki sulkuineen, Äänisen aallot sekä
ainutlaatuinen Unescon maailman-
perintökohde Kižin museosaari
puukirkkoineen.
Risteily viihtyisällä ja hyvätasoi-
sella jokilaivalla alkaa Pietarista,
jonne matkaamme nopealla Alleg-
ro-junalla. Voit myös matkata Pie-
tariin omin päin ja valita risteilyn
vasta sieltä alkaen.
Risteilyn hintaan sisältyvät her-
kulliset täysihoitoruokailut laival-
la, päivittäiset retket ja pysähdyk-
set matkan varrella mielenkiintoi-
sissa kohteissa sekä runsas ohjel-
matarjonta laivalla.

Matkaohjelma

1. pv
 Allegro-junalla Pietariin
 kaupunkikierros Pietarissa ja
kuljetus Pietarin jokisatamaan
 laiva lähtee illalla Pietarista Nevaa
pitkin Pähkinälinnan ohi Laatokalle
 illallinen ja tervetulotilaisuus
laivalla

2. pv
 aamiainen laivalla
 laiva saapuu Valamoon
 retki yhteysaluksella Valamon
pääluostarille, kävelyretki
alueella
 laiva lähtee Laatokalle ja kohti
Syväriä
 lounas ja illallinen laivalla

3. pv
 aamiainen laivalla
 laiva matkaa Äänisen aalloilla
 lounas laivalla
 saavutaan Kizhin museosaarelle,
kävelyretki alueella
 illallinen laivalla

4. pv
 aamiainen laivalla
 saavutaan venäläiseen perinneky-
lään Mandrogiin, jossa voi seurata
työnäytöksiä, tehdä matkamuisto-
ostoksia sekä vierailla Vodka-
museossa
 lounas laivalla
 iltapäivän ja illan aikana laiva sei-
laa Syväriä pitkin kohti Pietaria
 illallinen laivalla

5. pv
 aamiainen laivalla
 laiva saapuu Pietariin
 kuljetus rautatieasemalle
 Allegro-junalla Helsinkiin

M/S Vissarion Belinskij ***
Venäläisillä jokialuksilla on neljä mat-
kustajakantta, ylimpänä aurinkokan-
si. Hyttipaikkoja 250. Laivassa on
ravintola, baareja, luentosali, matka-
muistomyymälä ja lääkäri. Ei hissiä.
Kaikissa hyteissämme on maisemaik-
kuna, wc ja suihku sekä ilmastointi.
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Hinta/hlö
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Hinta/hlö
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29/5 695 550
31/7 795 650
28/8 725 580
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