RISTEILYT PIETARISTA MOSKOVAAN 2020
Pietari–Neva–Laatokka–Syväri–Mandrogi–Ääninen–
Kiži–Goritsy–Jaroslavl–Uglitš–Volga–Moskova

Lähde mukaan unohtumattomalle laivamatkalle tsaarien vesitietä
Pietarista Moskovaan! Reitin varrella sijaitsevat Venäjän kultaisen
kehän kaupungit Uglitš ja
Jaroslavl, kymmeniä kanaRisteilyn hintaan sisältyvät
vasulkuja, veden alta kurherkulliset täysihoitoruokaikottava kirkontorni, tunnellut laivalla, päivittäiset retmallisia luostareita sekä
ket sekä laivan
Unescon maailmanperintasokas viihdetökohde Kižin museosaari
ohjelma.
Puukirkkoineen.
Risteily viihtyisällä ja hyvätasoisella jokilaivalla alkaa
Pietarista, jonne matkustetaan nopealla Allegro-junalla.
Paluumatka Moskovasta Suomeen
taittuu mukavasti Tolstoi-yöjunalla.
Hinnat €/henkilö

Matkapäivät

2020
18.06.–25.06.
10.07.–17.07.
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Matkapaketin hintaan sisältyy


junamatkat
Helsingistä Pietariin Allegrolla 2.lk vaunussa
istumapaikoilla
 Moskovasta Helsinkiin neljän hengen makuuvaunuhytissä (2 ala- ja 2 yläpetiä)
risteily valitussa hytissä hyvätasoisella jokilaivalla
m/s Leonid Krasin tai A.S. Pushkin
ruokailut ja retket matkaohjelman mukaisesti
risteilylaivan viihdeohjelma
suomalainen matkanjohtaja







Lisämaksusta
Venäjän viisumin hankinta
75 €/hlö
 Helsinki-Moskova junassa
- hytti 2:lle 100 €/hlö
- hytti 1:lle 190 €/hlö
 Matkapapereiden palautus
postitse 15 €/lähetys


Venäjän viisumin

anomista varten tarvitaan:
 anomuslomake
 passi
 yksi passikuva (värillinen,
uudehko)
 todistus matkustajavakuutuksesta
 viikko aikaa
Huom!
Passin tulee
olla voimassa
vielä 6 kk
matkan
jälkeen.

Laivatiedot
Venäläisillä jokialuksilla on neljä
matkustajakantta ja hyttipaikkoja
yhteensä noin 250.
Laivoilla on ravintola, baareja, luentosali,
matkamuistomyymälä ja ensiapupiste. Kaikissa hyteissämme on ikkuna, wc ja suihku
sekä ilmastointi.
Huom! Laivoilla ei ole hissiä.

Matkaohjelma
1. matkapäivä
Lähtö Allegro-junalla Pietariin
Helsingistä klo 11, Lahdesta 11.47,
Kouvolasta 12.13 ja Vainikkalasta 13.
Juna saapuu Pietariin klo 14.27.
Kaupunkikiertoajelu ja kuljetus
jokisatamaan. Laiva lähtee klo 19
Pietarista Nevajokea pitkin Pähkinälinnan ohi Laatokalle. Illallinen laivalla.
2. matkapäivä
Aamupäivä risteillään Syväriä pitkin
Mandrogin perinnekylään, jossa
vapaa-aikaa omatoimiseen kiertelyyn.
Risteily jatkuu Syvärillä kohti Äänistä.
Aamiainen, lounas ja illallinen laivalla
3. matkapäivä
Aamulla saavutaan Unescon maailmanperintökohteeseen Kižin saarelle.
Opastettu kävelyretki.
Iltapäivä risteillään kohti Kovžajokea.
Aamiainen, lounas ja illallinen laivalla.
4. matkapäivä
Laiva saapuu Kovža- ja Vytegrajokien
kautta Valkeajärvelle ja Goritsyn
kylään, josta tehdään bussiretki Kirill
Valkeajärveläisen luostariin.
Matka jatkuu Šeksnaa pitkin Volgalle.
Aamiainen, lounas ja illallinen laivalla.
5. matkapäivä
Laiva saapuu aamulla Jaroslavliin.
Kaupunkikiertoajelulla vieraillaan
mm. Profeetta Eliaan kirkossa,
Kristuksen kirkastumisen luostarissa,
kävelykadulla ja torilla.
Aamiainen, lounas ja illallinen laivalla.
6. matkapäivä
Laiva saapuu iltapäivällä Uglitšiin,
jossa kiertokävely kremlin alueella ja
käynti Pyhän Dimitrin kirkossa.
Aamiainen, lounas ja illallinen laivalla.
7. matkapäivä
Aamiainen laivalla ja saapuminen
Moskovaan. Kaupunkikiertoajelulla
käydään mm. Punaisella torilla ja
Varpusvuorilla. Lounas Moskovassa.
Kuljetus rautatieasemalle.
Juna Suomeen lähtee klo 23.10.
8. matkapäivä
Juna saapuu Viipuriin klo 07.54.
Venäjän rajamuodollisuudet alkavat.
Juna saapuu Vainikkalaan Suomen
puolelle klo 09.14, Kouvolaan 11.08.
Lahteen 11.53 ja Helsinkiin klo 13.30.
Aikataulut julkaistu sitoumuksetta.

