PIETARI–VALAMO VIISUMIVAPAAT RISTEILYT

Viisumivapaa laivamatka Helsingistä Pietariin m/s Princess Anastasialla on vaivaton tapa
matkustaa naapurimme kukoistavaan miljoonakaupunkiin. Laivaillan riemujen jälkeen siirrytään laivalta maihin ja kaupunkikertoajelun myötä Pietarin jokisatamaan. Risteily venäläisellä jokilaivalla alkaa illalla pitkin Nevajokea Laatokalle ja kohti satumaista Valamoa.
Saarella vietetään koko seuraava päivä tutustuen tähän vaikuttavaan luostariin ja sen kauniiseen luontoon. Paluumatkalla ehditään vielä tutustua Pietarin nähtävyyksiin ja tehdä tuliaisostoksia kotiin, ennen laivamatkaa kohti Helsinkiä.
Matkaohjelma

5 pv TO–MA

1. pv torstai
 laiva lähtee Helsingistä klo 19

Matkapäivät

2. pv perjantai
 laiva saapuu Pietariin klo 9
 poistuminen laivasta ja
rajatarkastus.
 kaupunkikiertoajelu Pietarissa
ja vapaa-aikaa
 kuljetus jokisatamaan
 laiva lähtee klo 20 Nevajokea pitkin kohti Laatokkaa ja Valamoa
 illallinen laivalla
3. pv lauantai
 aamiainen laivalla
 saapuminen Valamoon klo 8
 kävelyretki Niikkanan metsäalueen skiitoille sekä Öljymäelle,
josta on komea näköala Laatokalle
 lounas laivalla
 retki yhteysaluksella Valamon
pääluostarille ja tutustuminen
kävellen sen alueeseen sekä
upeaan katedraaliin
 illallinen laivalla
 laiva lähtee Valamosta klo 20.30
4. pv sunnuntai
 aamiainen laivalla
 laiva saapuu Pietariin klo 8
 kuljetus Pietarin keskustaan
 vapaa-aikaa
 kuljetus Merisatamaan klo 15.30
 rajatarkastus
 laiva lähtee Pietarista klo 18
5. pv maanantai
 laiva saapuu Helsinkiin klo 7
Aikataulut ovat ennakkotietoja.
Kesäaikaan Venäjän lähialueilla on
käytössä sama aika kuin Suomessa.

Hinta/henkilö
17-21/5

14-18/6

26-30/7

23-27/8

20-24/9

Kahden hengen
hytissä kannella 2

695

750

895

840

750

Kahden hengen
hytissä kannella 3

750

795

950

895

795

Kahden hengen
hytissä kannella 4

795

850

995

1095*

850

Yhden hengen
hytissä kannella 4

950

995

1195

1140

995

*parvekkeellinen junior sviitti

Hintaan sisältyy


Laivatiedot
Helsinki-Pietari-Helsinki
M/S Princess Anastasia on vuonna
1985 Suomessa rakennettu matkustaja-autolautta. Kunnostettu vuonna
2010. Liikennöi Viking Linen väreissä
vuoteen 1993 nimellä M/S Olympia.
Laivalla on 1500 hyttipaikkaa, useita
ravintoloita ja baareja, korkeatasoinen musiikkishow, myymälöitä, kasino, lasten leikkihuone, kokoustiloja
ja saunaosasto.
Hyteissä on wc ja suihku ja ne sijaitsevat kansilla 4-6.

Pietari-Valamo-Pietari
Venäläisillä jokialuksilla on neljä matkustajakantta ja ylimpänä aurinkokansi. Matkustajapaikkoja on yhteensä noin 250.
Laivalla on ravintola, baareja, luentosali ja matkamuistomyymälä.
Huom! Laivoilla ei ole hissiä.
Kaikissa hyteissämme on ikkuna, wc
ja suihku sekä ilmastointi.
17/5
14/6
26/7
23/8
22/9

–
–
–
–
–

m/s Anastasia/Leonid Sobolev
m/s Anastasia/Leonid Sobolev

m/s Anastasia/Kuutamosonaatti

m/s Anastasia/Joutsenlampi
m/s Anastasia/Leonid Sobolev






laivamatkat kahden tai yhden
hengen hytissä
- Helsinki-Pietari-Helsinki
(2 yötä) B-lk hytti
- Pietari-Valamo-Pietari
(2 yötä) valinnan mukaan
suomenkieliset retket
matkaohjelman mukaisesti
ateriat Valamon laivalla
matkaohjelman mukaisesti
kuljetukset Pietarissa
matkaohjelman mukaisesti
viihdeohjelma laivamatkoilla

Lisämaksusta




ateriat Hki-Pietari-Hki laivalla
- buffet-aamiainen 12 €
- buffet-päivällinen 28 €
Helsinki-Pietari-Helsinki laivalla
A-lk ikkunallinen hytti
+50 €/hlö lähetys

Huom! Passin tulee olla voimassa
vielä 6 kk matkan jälkeen.

