RISTEILYT LAATOKALLE JA ÄÄNISELLE 2018
Pietari–Neva–Valamo–Syväri–Kiži–Mandrogi–Pietari, 5 pv

Lähde nyt unohtumattomalle laivamatkalle Euroopan laajimmille
järville, Laatokalle ja Ääniselle.
Reitille mahtuu runsaasti kaunista
ja mielenkiintoista nähtävää, mm.
maailman lumoavimpien saarten
joukkoon
lukeutuva
Valamon
luostarisaari, luonnonkaunis Syvärijoki sulkuineen, Äänisen aallot
sekä ainutlaatuinen Unescon maailmanperintökohde Kižin museosaari puukirkkoineen.
Risteily viihtyisällä ja hyvätasoisella jokilaivalla alkaa Pietarista,
jonne matkaamme nopealla Allegro-junalla. Junan kyytiin voi nousta myös Lahdesta, Kouvolasta ja
Vainikkalasta.
Risteilyn hintaan sisältyvät herkulliset täysihoitoruokailut laivalla, päivittäiset pysähdykset reitin
mielenkiintoisissa kohteissa ja
suomeksi opastetut retket sekä
runsas ohjelmatarjonta laivalla.

Venäläisillä jokialuksilla on neljä matkustajakantta ja vielä ylimpänä aurinkokansi. Matkustajapaikkoja on
yhteensä noin 250.
Laivalla on ravintola, baareja, luentosali, matkamuistomyymälä ja lääkäri.
Kaikissa hyteissämme on ikkuna, wc
ja suihku sekä ilmastointi.
Huom! Laivoilla ei ole hissiä.

Matkaohjelma
1. pv
 Allegro-junalla Helsingistä Pietariin
klo 11-14.30
 kaupunkikierros Pietarissa ja
kuljetus Pietarin jokisatamaan
 laiva lähtee klo 19 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

Matkapäivät
19.07.–23.07.
19.08.–23.08.

Hinta/
hlö

Kolmen hengen
hytissä kannella 1

890

Kahden hengen
hytissä kannella 2

990

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

Kahden hengen
hytissä kannella 3

1090

Kahden hengen
hytissä kannella 4

1140

Yhden hengen
hytissä kansilla 3 tai 4

1190

4. pv
 aamiainen laivalla
 saavutaan venäläiseen perinnekylään Mandrogiin, jossa voi seurata
työnäytöksiä, tehdä matkamuistoostoksia sekä vierailla vaikkapa
Vodka-museossa
 lounas laivalla
 iltapäivän ja illan aikana laiva seilaa Syväriä pitkin kohti Pietaria
 illallinen laivalla

Hintaan sisältyy

5. pv
 aamiainen laivalla
 laiva saapuu Pietariin klo 9
 kuljetus rautatieasemalle
 Allegro-junalla Helsinkiin 11.30-15
Aikataulut ovat ennakkotietoja.










Junamatkat Allegrolla Helsingistä Pietariin ja takaisin
Risteily valitussa hytissä
Suomenkieliset retket ja täysihoitoateriat laivalla matkaohjelman mukaisesti
Kuljetukset Pietarissa rautatieasemalta jokisatamaan ja satamasta rautatieasemalle
Viihdeohjelma laivamatkoilla
Matkanjohtajan palvelut

Lisämaksusta



Venäjän viisumin hankinta
35 €/henkilö
Matka-asiapapereiden palautus
postitse 12 €/lähetys

