RISTEILYT VALAMOON JA KONEVITSAAN 2018
Pietari-Syväri-Sortavala-Valamo-Konevitsa-Pietari, 5 pv

Risteilyyn Euroopan suurimmalle
järvelle, Laatokalle, mahtuu runsaasti kaunista ja mielenkiintoista
nähtävää, mm. ainutlaatuinen Konevitsan luostarisaari, luonnonkaunis ja komea Valamo, muistojen Sortavala ja siellä upeat Ruskealan marmorilouhokset, suurten muistojen Syvärijoki sekä historiaa henkivä Aleksanteri Syväriläisen luostari.
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.

M/S Sankt-Peterburg
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! Laivalla ei ole hissiä.

Matkaohjelma
1. pv
 Allegro-junalla Helsingistä Pietariin
klo 11-14.30
 kaupunkikiertoajelu ja
kuljetus Pietarin jokisatamaan
 laiva lähtee klo 19 Nevajokea pitkin
Pähkinälinnan ohi Laatokalle
 illallinen laivalla
2. pv
 aamiainen laivalla
 laiva saapuu klo 10 Syvärille Lotinanpeltoon, retki Aleksanteri
Syväriläisen luostariin
 lounas laivalla
 Mandrogi, venäläinen perinnekylään Syvärillä klo 17-20
 illallinen laivalla
3. pv
 aamiainen ja lounas laivalla
 Laatokan kauniin saariston läpi
saavutaan Sortavalaan klo 14
 kiertoajelu ja retki Ruskealan
marmorilouhosten maisemiin
 matka jatkuu illalla klo 20 kohti
Valamon saaristoa
 illallinen laivalla
4. pv
 aamiainen laivalla
 saapuminen Valamoon, Niikkanan
lahdelle klo 8, josta tehdään retki
yhteysaluksella Valamon pääluostarille ja tutustutaan kävellen
sen alueeseen ja nähtävyyksiin
 lounas laivalla
 laivamatka Valamosta Konevitsaan
klo 14.30-18.00
 kävelyretki Konevitsan luostariin
 illallinen laivalla
 laiva suuntaa kohti Pietaria klo 21
5. pv
 aamiainen laivalla
 laiva saapuu Pietariin klo 8
 kuljetus rautatieasemalle
 Allegro-junalla Helsinkiin 1130-15
Aikataulut ovat ennakkotietoja.

Matkapäivät
25.06.–29.06.
13.08.–17.08.

Hinta/
hlö

Kahden hengen
hytissä kannella 2

995

Kahden hengen
hytissä kannella 3

1095

Kahden hengen
hytissä kannella 4

1195

Yhden hengen
hytissä kansilla 3 tai 4

1295

Hintaan sisältyy









junamatkat Helsinki-PietariHelsinki kuten matkaohjelmassa
risteily valitussa hytissä
suomenkieliset retket matkaohjelman mukaisesti
täysihoitoateriat laivalla
kuljetukset Pietarissa rautatieasemalta jokisatamaan ja jokisatamasta rautatieasemalle
laivan viihdeohjelma
Matkanjohtajan palvelut

Lisämaksusta



Venäjän viisumin hankinta
35 €/henkilö

Matka-asiapapereiden palautus
postitse 12 €/lähetys

