RISTEILYT LAATOKALLE JA ÄÄNISELLE 2018
Pietari–Neva–Valamo–Syväri–Kiži–Petroskoi–Mandrogi–Pietari, 6 pv

Lähde nyt unohtumattomalle laivamatkalle Nevajokea pitkin Euroopan laajimmille järville, Laatokalle ja Ääniselle sekä risteile koko Syvärijoki päästä päähän. Reitille mahtuu runsaasti kaunista ja
mielenkiintoista nähtävää, mm.
ainutlaatuiset Kižin saaren puukirkot, Petroskoin kaupunki Äänisen rannalla, luonnonkaunis Syvärijoki sulkuineen, Aleksanteri Syväriläisen luostari ja Mandrogin
perinnekylä sekä tietenkin lumoava Valamon luostarisaari.
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 retket matkan varrella sekä runsas viihdeohjelma
laivalla.

Matkaohjelma
1. pv
 Allegro-junalla Pietariin klo 11-14.30
 kaupunkikiertoajelu Pietarissa ja
kuljetus Pietarin jokisatamaan
 laiva lähtee klo 19 Pietarista Nevajokea
pitkin Pähkinälinnan ohi Laatokalle
 illallinen ja tervetulotilaisuus laivalla
2. pv
 aamiainen laivalla
 laiva saapuu Valamoon
 kävelyretki Niikkanan skiitoille sekä
Öljymäen komealle näköalapaikalle
 lounas laivalla
 retki yhteysaluksella Valamon pääluostarille, kävelyretki alueella
 illallinen laivalla
 laiva lähtee Laatokalle ja kohti Syväriä
3. pv
 aamiainen laivalla
 risteillään pitkin Syväriä Lotinapeltoon
 bussiretki Aleksanteri Syväriläisen
luostariin
 lounas laivalla
 laiva risteilee Syväriä pitkin Ääniselle
 illallinen laivalla
4. pv
 aamiainen laivalla
 saavutaan Kižin museosaarelle
 lounas laivalla
 laiva jatkaa Äänisen aalloilla kohti Petroskoita, jossa kaupunkikiertokävely
 illallinen laivalla
 laiva risteilee Äänisen halki Syvärille

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.

5. pv
 aamiainen laivalla
 saavutaan venäläiseen perinnekylään
Mandrogiin, jossa voi seurata työnäytöksiä, tehdä matkamuisto-ostoksia ja
vierailla vaikkapa Vodka-museossa
 lounas laivalla
 iltapäivän ja illan aikana laiva seilaa
Syväriä pitkin kohti Pietaria
 illallinen laivalla
6. pv
 aamiainen laivalla
 laiva saapuu Pietariin klo 9
 kuljetus rautatieasemalle
 Allegro-junalla Helsinkiin klo 11.30-15
Aikataulut ovat ennakkotietoja.
Kesäaikaan Venäjän lähialueilla on käytössä sama aika kuin Suomessa.

Matkapäivät
04.06.–09.06.
01.07.–06.07.

Hinta/
hlö

Kolmen hengen
hytissä kannella 1

1050

Kahden hengen
hytissä kannella 2

1190

Kahden hengen
hytissä kannella 3

1290

Kahden hengen
hytissä kannella 4

1340

Yhden hengen
hytissä kansilla 3 tai 4

1390

Hintaan sisältyy









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

