RISTEILYT LAATOKAN VALAMOON 2018

Risteilyt alkavat Pietarista, jonne matka taittuu Allegro-junalla nopeasti ja vaivattomasti.
Pietarissa ehditään tehdä kiertoajelu, tämän Pohjolan Venetsian kutsutun kaupungin tärkeimmille nähtävyyksille, ennen kuin lähdetään kohti jokisatamaa. Risteily Laatokan Valamoon alkaa illalla pitkin Nevajokea ja etenee ohi Pähkinälinnan laajalle Laatokan merelle.
Aamuksi saavutaan Valamon luostarisaarelle, jossa vietetään koko päivä tutustuen tämän
vaikuttavan, luonnonkauniin saaren ja sen loistokkaan luostarin nähtävyyksiin.
Matkaohjelma

3 pv PE–SU

1. pv perjantai
 Allegro-junalla Helsingistä Pietariin
klo 11-14.30
 kaupunkikiertoajelu Pietarissa
ja kuljetus jokisatamaan
 laiva lähtee klo 20 Nevajokea pitkin kohti Laatokkaa ja Valamoa
 illallinen laivalla

Matkapäivät

2. 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
3. pv sunnuntai
 aamiainen laivalla
 laiva saapuu Pietariin klo 8
 kuljetus rautatieasemalle
 junamatka Helsinkiin klo 11.30-15
Aikataulut ovat ennakkotietoja.
Kesäaikaan Venäjän lähialueilla on
käytössä sama aika kuin Suomessa.

Hinta/henkilö
18-20/5

15-17/6

27-29/7

24-26/8

21-23/9

Kahden hengen
hytissä kannella 2

595

650

750

695

650

Kahden hengen
hytissä kannella 3

650

695

795

750

695

Kahden hengen
hytissä kannella 4

695

750

850

950*

750

Yhden hengen
hytissä kannella 4

795

850

950

895

850

*parvekkeellinen junior sviitti

Laivatiedot
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.
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Hintaan sisältyy








matkat Allegro-junalla Helsingistä Pietariin ja takaisin
risteily Pietari-Valamo-Pietari
valitussa hytissä
matkaohjelman mukaiset ateriat
ja retket suomeksi opastettuna
kaupunkikiertoajelu Pietarissa
kuljetukset Pietarissa rautatieasemalta jokisatamaan ja satamasta rautatieasemalle
viihdeohjelma laivamatkoilla

Lisämaksusta



viisuminhankinta 35 €/henkilö
matka-asiakirjojen palautus
postitse 12 €/lähetys

Venäjän viisumi
Hakua varten tarvitaan
 täytetty anomuslomake
 passi
 yksi passikuva (värillinen ja
enintään 6 kk vanha)
 todistus matkavakuutuksesta
 aikaa kaksi viikkoa
Huom! Passin tulee olla voimassa
vielä 6 kk matkan jälkeen.

