RISTEILY DONILTA VOLGALLE

Donin Rostovista Nižni Novgorodiin 9-19/9 2018
Moskova-Donin Rostov-Romanovskaja-Iljevka-VolgogradSaratov-Toljatti-Kazan-Nižni Novgorod-Moskova

Upea risteilymme alkaa Donin
kasakoiden asuinalueilta, hiljaa
virtaavalta Donilta ja etenee
Volga-Donin
kanavan
kautta
mahtavalle Volgalle.
Volgogradissa eli entisessä Stalingradissa vierailemme Mamajevin
kukkulalla
katsomassa
koskettavia sodan muistomerkkejä. Tatarstanin eksoottisessa
pääkaupungissa Kazanissa pääsemme käytännössä todistamaan kristittyjen ja muslimien
vuosisatoja jatkunutta rauhanomaista rinnakkaiseloa.
Risteily päättyy Nižni Novgorodiin, josta palataan junalla Moskovan kautta Suomeen.

m/s Mihail Frunze
Risteilyaluksellamme on Tšekkoslovakiassa vuonna 1980 rakennettu ja 2005
kunnostettu nelikantinen jokiristeilijä.
Aluksessa on kolme matkustajakantta
ja ylimpänä vielä aurinkokansi. Laivan
kansia kiertää ulkoilualue lepotuoleineen.
Matkustajapaikkoja on yhteensä 328.
Laivassa on kaksi ravintolaa ja baaria,
lukusali, musiikkisalonki, luentosali,
matkamuistokioski ja ensiapupiste.
Kaikissa hyteissämme on maisemaikkuna, wc ja suihku sekä ilmastointi.
Huom! Laivalla ei ole hissiä.

Matkaohjelma

Hinta/henkilö

1. pv
 Lähtö Tolstoi-junalla Helsingistä Moskovaan klo 18.45. Junan kyytiin voi
nousta myös Tikkurilasta, Lahdesta,
Kouvolasta ja Vainikkalasta.
2. pv
 Juna saapuu klo 9.20 Moskovaan.
 Kaupunkikiertoajelu ja lounas.
 Kuljetus lentokentälle ja lento Donin
Rostoviin klo 17.40-19.40.
 Majoittuminen laivalle ja illallinen.
3. pv
 Aamupäivällä kiertoajelu
 Laiva lähtee Donin Rostovista klo 15.
4. pv
 Romanovskaja klo 13-17, kiertokävelyllä tutustutaan tämän entisen kasakkakylän elämään ja historiaan.
5. pv
 Iljevka klo 9-12, vapaa-aikaa uimiseen ja omatoimiseen kuljeskeluun.
 Varhain aamulla on siirrytty Donilta
Volga-Donin kanavalle.
6. pv
 Volgograd klo 8-12, kiertoajelu ja
käynti Mamajevin kukkulalla.
 Aamuyöllä on saavuttu Volgalle.
7. pv
 Saratov klo 8.30-11, kiertoajelu.
8. pv
 Toljatti klo 15.30-19.30, kiertoajelu
ja käynti autotehtaan museossa.
9. pv
 Kazan klo 13.30-18, kiertoajelu ja
käynti kremlissä.
10. pv
 Aamiainen ja lounas laivalla.
 Saapuminen Nižni Novgorodiin klo 16.
 Junamatka Moskovaan klo 17-22.
 Tolstoi-juna Suomeen lähtee klo 23.
11. pv
 Juna saapuu Helsinkiin klo 13.30.

Kolmen hengen
hytissä kannella
Kahden hengen
hytissä kannella
Kahden hengen
hytissä kannella
Kahden hengen
hytissä kannella
Yhden hengen
hytissä kannella
Junior Suite
hytissä kannella

3.–9. päivinä aamiainen, lounas ja
illallinen laivalla.
Aikataulut ovat ennakkotietoja.
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Hintaan sisältyy










junamatkat Helsinki–MoskovaHelsinki 2.lk neljän hengen makuuvaunuhytissä (kaksi ala- ja
kaksi yläpetiä) ja Nižni Novgorod–Moskova istumapaikoilla
lento Moskova-Donin Rostov
risteily Donin Rostov–Nižni
Novgorod valitussa hytissä
matkaohjelman mukaiset kuljetukset ja retket suomeksi opastettuina
täysihoitoruokailut laivalla
laivan viihdeohjelma
matkanjohtajan palvelut

Lisämaksusta



Venäjän viisumin hankinta
35 €/henkilö
Junamatkat Hki–Moskova–Hki
- hytti 2:lle 200 €/hlö
- hytti 1:lle 380 €/hlö

Venäjän viisumi
Hakua varten tarvitaan
 täytetty anomuslomake
 passi
 yksi tuore passikuva
 todistus matkavakuutuksesta
 aikaa kaksi viikkoa
Huom! Passin tulee olla voimassa
vielä 6 kk matkan jälkeen.

