
JOKIRISTEILY URALILLE  
KAZANISTA PERMIIN 28.7.-3.8.2017 

Matkaohjelma 

1. pv
 yölento Helsingistä Kazaniin

2. pv
 kuljetus lentokentältä hotelliin
 aamiainen, vapaata aikaa
 lounas
 kaupunkikiertoajelu, Kreml ja
Kur-Sharifin moskeija

 illallinen, tataarishow

3. pv
 aamiainen
 retki Svijazhkin saarelle
 lounas Svijazhkissa
 kuljetus jokisatamaan
 laiva lähtee Volgalle
 illallinen ja tervetulotilaisuus

4. pv
 aamiainen, ohjelmaa laivalla
 lounas
 laiva saapuu Jelabugaan
 kaupunkikiertoajelu
 illallinen laivalla

5. pv
 aamiainen
 laiva saapuu Sarapulin kaupunkiin
 kaupunkikiertoajelu
 lounas, ohjelmaa laivalla
 illallinen

6. pv
 aamiainen

 saavumme Permiin
 kokopäiväretki Suksunin uralilais-

asutuksille, Plakunin vesiputoukselle
ja Kungurin jääluolille

 lounas retken aikana
 majoittuminen hotelliin
 illallinen

7. pv
 aikainen aamulento Pietariin
 aamiainen
 kaupunkikierros
 junamatka Helsinkiin aamupäivällä

Hintaan sisältyy 

 lentomatkat Helsinki–Kazan ja
Perm–Pietari

 junamatka Pietari–Helsinki
 risteily Kazan–Perm valitussa

kahden hengen hytissä
 matkaohjelman mukaiset ret-

ket, täysihoitoruokailut
 kuljetukset lento- ja rautatie-

asemien ja jokisatamien välillä
 viihdeohjelma laivalla
 venäjänkielentaitoisen matkan-

johtajan palvelut

Lisämaksut €/henkilö 

 Venäjän viisumin hankinta 35 €
 yhden hengen huone

hotellissa ja yhden
hengen hytti laivalla  350 € 

Lähde mukaan unohtumatto-
malle jokiristeilylle Uralille, 
Kazanista Permiin!  

Lennämme Finnairin suoralla 
lennolla eksoottiseen ja  ko-
runkauniiseen Tatarstanin 
pääkaupunkiin Kazaniin, jos-
ta aloitamme risteilyn viih-
tyisällä jokiristeilijällä pitkin 
Volgaa ja Kamajokea Uralin 
seuduille Permiin.  

Risteilyreitin varrella pysäh-
dymme Jelabugan ja Sarapulin 
kaupunkeihin ja Permissä 
teemme kokopäiväretken tu-
tustuen Suksunin uralilaisasu-
tuksille, Plakunin vesiputouk-
selle ja Kungurin jääluolille.  

Paluumatkalla lennämme Pie-
tariin, josta matka jatkuu  Hel-
sinkiin Allegro-junalla.  

M/S Semjon Budjonnyj 

Risteilyaluksellamme on neljä mat-
kustajakantta, ylimpänä on aurinko-
kansi. Matkustajapaikkoja on yh-
teensä 250. Laivassa on kaksi ravin-
tolaa ja baaria (toisessa Wifi), luku– 
ja musiikkisalonki, luentosali, hie-
rontakabinetti ja lääkäri. Laivan 
kansia kiertää ulkoilualue lepotuolei-
neen. Kaikissa hyteissämme on 
maisemaikkuna, wc ja suihku sekä 
ilmastointi. Laivalla ei ole hissiä. 

Eerikinkatu 20,  20100 TURKU       
 Puh.02 2504 655
 www.nevatours.fi                                                                                         

Hinta €/henkilö 

 Pääkannella 1190 € 
 Keskikannella 1280 € 
 Yläkannella 1380 € 

Hinta/henkilö 

alk. 1190 €
 sisältäen runsaan retki-ohjelman ja täysihoitoateriat
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