Sihvosten sukuseura ry järjestää 5.- 7.7.2019 kesämatkan
Laatokan ympäri
Tuona heinäkuun viikonloppuna vierailemme mm. Venäjän vanhimmassa pääkaupungissa Staraja Ladogassa, Pietarissa ja Käkisalmessa. Tutustumme historialliseen
Pähkinäsaareen ja Pähkinälinnan museoon, Aleksanteri Syväriläisen luostariin sekä
Stalinin aikaiseen Levosovon hautausmaahan ja ihastelemme Kiviniemen koskea.

Alustava matkaohjelma:
Pe 5.7. Imatra - Kesälahti - Niirala - Staraja Ladoga
Bussi lähtee perjantaina klo 7:00 Imatralta. Omakustanteinen kahvitauko pidetään Kesälahden kohdalla. Raja ylitetään Niiralasta. Rajamuodollisuuksien jälkeen pysähdytään
Värtsilän Jänismäellä omakustanteiselle kahvitauolle. Matkan varrella nautitaan lounas.
Päivän aikana katselemme Aunuksen Karjalan maisemia ja pistäydymme Aleksanteri
Syväriläisen luostarissa. Illaksi saavumme Staraja Ladogaan, missä pitkän päivän päätteeksi pääsemme yöpymään Staraja Sloboda hotelliin, missä myös illallinen.

La 6.7. Staraja Ladoga - Pähkinäsaari - Pietari
Aamiainen nautitaan hotellissa ja aamupäivä vietetään Staraja Ladogassa. Lounaan
jälkeen matka jatkuu suomenkielisen oppaan johdolla veneellä Pähkinäsaareen. Siellä
solmittiin v. 1323 Pähkinäsaaren rauha Ruotsin ja Novgorodin välillä. Pääsemme myös
tutustumaan Pähkinäsaaren museoon. Illaksi ajamme Pietariin ja majoitumme Ladoga
Hotelli Pietariin, missä nautimme illallisen.

Su 7.7. Pietari - Käkisalmi - Svetogorsk - Imatra
Hotelliaamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan Käkisalmen kautta Suomeen. Matkan
varrella tutustumme Stalinin aikaiseen Levosovon hautausmaa-alueeseen, ihastelemme Vuoksen viimeistä vapaana virtaavaa koskea Sakkolan Kiviniemessä ja
teemme kiertoajelun Käkisalmessa, missä nautitaan myös lounas. Matka jatkuu
Räisälän kirkolle, josta jatkamme Kirvun Sairalan ja Antrean kautta Imatralle.
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Matkan hintaan sisältyy: Ohjelman mukaiset kuljetukset suomalaisella tilausajobussilla, suomenkieliset opastukset matkan aikana, majoitus kahden hengen huoneessa,
matkaohjelman mukaiset ruokailut (kaksi aamiaista, kolme lounasta ja kaksi illallista),
Pähkinälinnan museon pääsymaksu ja matkanjohtajan palvelut. Yhden hengen huoneen
lisämaksu on 67 € kahdelta yöltä.

Matkan hinta: 360 € ilman viisumia.
Viisumi/ryhmäviisumi maksaa lisäksi 79 €/hlö. Mikäli matkustatte omalla
viisumilla, niin tiedottakaa asiasta ilmoittautumisen yhteydessä. Matkavakuutus on
pakollinen. Kannattaa ottaa laaja matkavakuutus, mikä kattaa myös peruutusturvan,
koska jos matkan joutuu perumaan, niin matkatoimisto perii peruutusehtojensa mukaiset
kulut.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Saimaa Travel Oy.
Matkalla noudatetaan yleisiä valmismatkaehtoja.
Matkaopas: auktorisoitu matkailuopas Riitta Varis.
Matka toteutetaan, mikäli osallistuja on vähintään 25.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.
Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 10.4.2019 mennessä
matkanjohtaja Riitta Varikselle puh. 050 5361870 tai sähköpostitse riitta.varis@live.fi
Tämän jälkeen ilmoittautuneille lähetetään matkakirje, missä on lisätietoa matkasta,
ohjeita matkavakuutuksesta sekä ohjeet viisumin hakemista varten. Matka laskutetaan
etukäteen. (Huom. mikäli matka toteutuu riittävän osallistujamäärän osalta, niin mukaan
voidaan ottaa ilmoittautuvia 30.4. saakka.)
Imatralla yövyt kätevästi esim. Scandic Imatran Valtionhotellissa.
Puh. 05 7899300 , www.scandichotels.fi/Suomi/Imatra

Tervetuloa tälle mukavalle matkalle!

Staraja Sloboda hotelli

Ladoga Hotelli Pietari

