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Matkaohjelma
1. päivä
 juna- tai bussimatka Pietariin
 laiva lähtee Pietarista Nevajokea
pitkin kohti Laatokkaa

 illallinen ja tervetulotilaisuus
2. päivä
 aamiainen, lounas ja illallinen
 risteillään Syväriä pitkin Syvärin
kylään, josta tehdään bussiretki
Aleksanteri Syväriläisen luostariin

 ilta seilataan Syväriä Ääniselle
3. päivä
 aamiainen, lounas ja illallinen
 aamulla vieraillaan Kižin museo-
saarella, kävelyretki

 iltapäivän laiva risteilee Äänisellä
kohti Volga-Baltian kanavaa

4. päivä
 aamiainen, lounas ja illallinen
 laiva saapuu Kuzinoon, josta
tehdään bussiretki Kirill Valkea-
järveläisen luostariin.

5. päivä
 aamiainen, lounas ja illallinen
 laiva saapuu Tšerepovetsiin,
kiertoajelu ja käynti suomalaisten
sotavankien muistomerkillä

6. päivä
 aamiainen, lounas ja illallinen
 laiva saapuu Jaroslavliin,
kaupunkikiertoajelu

7. päivä
 aamiainen, lounas ja illallinen
 Nižni Novgorod, kaupunkikier-
toajelu ja käynti kremlissä

8. päivä
 aamiainen, lounas ja illallinen
 aamupäivällä Pljos, kiertokävely
 iltapäivä Kostroma, kiertoajelu
9. päivä
 aamiainen, lounas ja illallinen
 laiva saapuu Uglitšiin, kiertokä-
vely kremlin alueella

10. päivä
 aamiainen, lounas ja illallinen
 laiva saapuu illalla Moskovaan
11. päivä
 aamiainen laivalla
 kaupunkikiertoajelu ja käynti Pu-
naisella torilla, lounas

 juna Moskovasta Suomeen lähtee
12. päivä
 saapuminen Helsinkiin

Hintaan sisältyy
 matkat Pietariin valinnan mu-
kaan junalla tai bussilla

 risteily kahden hengen hytissä
 täysihoitoruokailut laivalla
 ohjelman suomenkieliset retket
 viihdeohjelma laivalla
 junamatka Moskova-Helsinki
Tolstoi-yöjunalla neljän hengen
makuuvaunuhyteissä

 matkanjohtajan palvelut

Lisämaksut €/henkilö
 Venäjän viisumin hankinta 35 €
 yhden hengen hytti laivalla
+50 % risteilyn hinnasta

 Moskova-Helsinki junamatka
kahden hengen hytissä 100 €

M/S Sergei Jesenin
Hyvätasoinen kolmikantinen jokiris-
teilijä on rakennettu Itävallassa 1984
ja kunnostettu 2002 ja 2010. Laivan
pituus 90 m ja leveys 15 m.
Kaikki hytit ovat maisemaikkunallisia
ulkohyttejä. Ylimpänä on aurinkokan-
si. Laivalla on ravintola, baari, luku-
salonki,  konferenssisali, matkamuis-
tomyymälä ja ensiapupiste. Ei hissiä.
Laivan kansia kiertää ulkoilualue le-
potuoleineen.
Matkustajapaikkoja laivalla on 96.
Kaikissa hyteissä on ikkuna, wc ja
suihku sekä ilmastointi.
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Pietari-Nevajoki-Laatokka-Syväri-Ääninen-Kiži-Kuzino-Tšerepovets-
Volga-Jaroslavl-Nižni Novgorod-Pljos-Kostroma-Uglitš-Moskova

Risteilyhinnat
€/henkilö

Ylä-
kansi

Juna Helsingistä 1680

Pelkkä risteily 1470

Ala-
kansi

1490

1280

Bussi Helsingistä 1390 1580
Bussi Turusta 1410 1600

Lähde nyt unohtumattomalle laivamatkalle
syvälle Venäjälle, risteilemään Ylä-Volgalle

kauas  Nižni Novgorodiin asti.
Kauniin reitin varrella ovat Laatokka,

Syväri, Ääninen, Volga-Baltian
kanava, kymmeniä kanavasulkuja,
valtava Volga. Tunnelmallisia luos-

reita, vanhoja Venäjän Kultaisen
kehän  kaupunkeja

ja suuria
miljoona-

kaupunkeja
kuten

matkan päätteeksi
saavutettava Moskova.

Risteily viihtyisällä ja  hyvätasoisella jokilaivalla alkaa Pieta-
rista. Voit valita sinne joko nopean Allegro-junan tai bussi-
matkan halki Karjalan kannaksen. Risteilyn hintaan sisälty-
vät herkulliset täysihoitoruokailut laivalla, päivittäiset suo-
meksi opastetut retket mielenkiintoisissa matkareitin koh-
teissa sekä runsas ja korkeatasoinen viihdeohjelma laivalla.

Enimas
Stamp




