
VOLGAN RISTEILY ASTRAHAN–MOSKOVA  

16-29/8 2020, 14 pv juna-laivamatka 
 

Astrahan–Nikolskoe–Volgograd–Saratov–Samara–Uljanovsk– 
Tšeboksary–Gorodets–Jaroslavl–Koprino–Uglitš–Moskova 

Matkaohjelma 
 

1. pv 
• Junamatka Helsinki-Pietari klo 11.00-

14.27 Junan kyytiin voi nousta myös 
Pasilasta, Tikkurilasta, Lahdesta, 
Kouvolasta ja Vainikkalasta.  

• Kuljetus juna-asemien välillä ja aikaa  
matkaeväiden hankintaan 

• Juna Astrahaniin lähtee klo 18.03  
 

2. pv  
• Leppoisa junamatka kulkee reittiä 

Tver–Rjazan–Michutinsk–Tambov–
Rtishchevo–Saratov. Matka-aika Pie-
tarista Astrahaniin on 36 t. 43 min.  

• Junassa on ravintolavaunu 
 

3. pv 
• Juna saapuu klo 7.46 Astrahaniin. 

• Aamiainen, kaupunkikiertoajelu, lou-
nas ja retki Kaspian suistoalueelle. 

• Majoittuminen laivaan, joka lähtee 
Astrahanista kohti pohjoista klo 22. 

• Illallinen laivalla 
 

4. pv 
• Nikolskoe klo 13.30-18, vapaa-aikaa 

ja uintimahdollisuus Volgassa.  
 

5. pv 
• Volgograd (entinen Staliningrad)  

klo 8-13.30, kiertoajelulla tutustu-
taan II maailmansodan tapahtumiin 
alueella ja käydään Mamajevin kur-
gaanin muistomerkeillä.  
 

6. pv  
• Saratov klo 11-15, kiertoajelulla ihail-

laan Sokolovin vuoren maisemia ja 
tutustutaan sen alueella sijaitsevaan 
sotamuseoon.   
 

7. pv  
• Samara klo 14-18.30, kiertoajelu ja 

käynti taidemuseossa, jonka kokoel-

 

Hintaan sisältyy 
 

• junamatkat  
- Helsinki–Pietari Allegro-junalla 
  2.lk istumapaikoilla 
- Pietari-Astrahan ja Moskova- 
  Helsinki 2.lk neljän hengen 
  makuuvaunuhytissä (kaksi  
  ala- ja kaksi yläpetiä)  

• risteily Astrahan–Moskova vali-
tussa hytissä  

• matkaohjelman mukaiset kulje-
tukset ja retket suomeksi opas-
tettuina 

• täysihoitoruokailut laivalla 
• laivan viihdeohjelma 
• matkanjohtajan palvelut 

 

Lisämaksusta 
 

• Venäjän viisumin hankinta  
75 €/henkilö 

• Junamatkat Pietari–Astrahan  
- hytti 2:lle 100 €/hlö  
- hytti 1:lle 295 €/hlö  

• Junamatkat Moskova–Hki  
- hytti 2:lle 100 €/hlö  
- hytti 1:lle 190 €/hlö  

• Matka-asiapapereiden palautus 
postitse  15 €/lähetys  

 

m/s Nikolai Karamzin  
 

Saksassa 1981 rakennettu ja 2004 
peruskorjattu jokiristeilijä, jossa on 
4 matkustajakantta ja 302 hytti-
paikkaa. Laivassa on 2 ravintolaa, 
2 baaria, luentotila ja kioski.  
Kaikissa hyteissä on ikkuna, wc, 
suihku ja ilmastointi.  
Huom! Laivalla ei ole hissiä. 

Upea risteilymme alkaa Volgan alajuoksulta  ja etenee tätä Euroopan pi-
sintä jokea pitkin pohjoiseen, Moskovaan asti. Risteilyreitin varrella py-
sähdymme päivittäin kyliin ja kaupunkeihin ja retkillä tutustumme mm. 
Volgan suistoalueen elämään Kaspianmeren reunalla, Staliningradin so-
tahistoriaan, Leninin synnyinkaupunkiin, Venäjän vanhimpiin kaupunkei-
hin kuuluvaan Uglitšiin sekä Unescon maailmanperintökohde Jaroslavliin. 
 

Suomesta matkataan ensin junalla Pietarin kautta Astrahaniin, josta aloi-
tamme risteilyn. Paluumatkakin Moskovasta Suomeen tehdään maatapit-
kin matkustaen taas junalla.  

miin kuuluu mm. Repinin, Aivazovs-
kin ja Malevitšin töitä.  

 

8. pv  
• Uljanovsk klo 8-13.30, kiertoajelulla 

tutustutaan kaupungin tunnetuimpiin 
asukkaisiin: Leniniin, Aleksander Ke-
renskiin ja Nikolai Karamziniin. 

 

9. pv  
• Tšeboksary klo 9.30-18, kiertoajelu 

ja Tšuvassian kansallismuseo. 

 

10. pv  
• Laiva saapuu Nizhny Novgorodiin 

aamulla klo 8, josta lähdetään retkel-
le Fedorovin luostariin. 

• Laivalle palataan Gorodetsin kaupun-
gissa, josta matka jatkuu klo 14:45. 

 

11. pv  
• Jaroslavl klo 9-20, kiertoajelulla näh-

dään mm. Spaso Preobraženskin eli 
Vapahtajan Kirkastumisen luostari ja 
profeetta Elian kirkko. Vapaa-aikaa.  

 

12. pv  
• Koprino klo 8-11, vapaa-aikaa ja 

uintimahdollisuus Rybinskin meressä 
(tekojärvi). 

• Uglitš klo 15-19, opastettu kävely-
kierros entisen kremlin alueella. 

 

13. pv  
• Laiva saapuu Moskovaan klo 20.  
• Kuljetus rautatieasemalle 
• Tolstoi-juna Suomeen lähtee klo 23.  
 

14. pv  
• Juna saapuu Helsinkiin klo 13.30. 
 
4.–13. päivinä aamiainen, lounas ja 
illallinen laivalla.  
 
Aikataulut ja retket ovat ennakkotieto-
ja ne on julkaistu sitoumuksetta.  

Hinta/henkilö 

Kahden hengen  
hytissä kannella 2 2490 

Kahden hengen  
hytissä kannella 3 2690 

Yhden hengen  
hytissä kannella 3 2990 


