
Mannerheimin jalanjäljillä
Pietarin kaupunki, Karjalan    
kannas sota- ja kulttuurihis-  
torialliset kohteet

1. matkapäivä 23.9.2019 (maanantai)

07:00
09:00
10:30

18:00

Joensuu, matkailupysäkki
Simpele TB-huoltamo (tauko)
Nuijamaa, raja-asema
Viipuri ohitustie, Terijoki, Kuokkala, 
Siestarjoki, Kronstadt
Pietari (majoittautuminen)

19:30 Illallinen hotellin ravintolassa

2. matkapäivä 24.9.2019 (tiistai)

07.30 Aamiainen alk.
10.00 Lähtö kiertoajelulle kaupunkiin

(teema Mannerheim ja kaupungin 
nähtävyydet)

14.30 Iltapäivällä esim. Eremitaasi, Iisakin 
kirkko, Tykistömuseo jne
Paluu hotellille

19.00 Lähtö rav.Etnoon 
19:30 Venäläinen ilta rav. Etnossa ja illallinen

(kesto n. 2 tuntia)

3. matkapäivä 25.9.2019 (keskiviikko)

07.30
10:30

Aamiainen alk.
Esim. Katariinan palatsi tai Pietarin hovi

15.00 Vapaa-aika iltapäivällä kaupungissa
19:00 Illallinen hotellin ravintolassa

4. matkapäivä 26.9.2019 (torstai)

07.30
09:00

Aamiainen alk.
Matkatavarat autoon lähtö Pietarista

11:30 Viipuri (ostokset)
Portinhoikka, Ihantala, Jääski kk., Enso

15:00 Svetogorsk, tax free

19.00
Simpele, Onkamo, Honkavaara, Reijola
Joensuu

Kaikki ajat ovat noin-arvioita. Tulli, Pietarin 
ruuhkat, turistimäärät jne. saattavat muuttaa 
aikataulua huomattavastikin.

Hinta: 395 €

Alennus 65 € / hlö omalla viisumilla

LISÄPALVELUT
 70 € / hlö H1-huonelisä
 40 € / hlö Eremitaasi
 20 € / hlö Iisakin kirkko
 47 € / hlö Katariinan palatsi
 37 € / hlö Pietarin sirkus
 30 e / hlö Pietarin hovi
 10 € / hlö ryhmämatkustajavakuutus

HOTELLI
Tsarkaja stolitsa, Ulitsa Kremenchugkaja 9.
Uusi hotelli viiden minuutin kävelymatkan päässä
Nevsky prospektilta, lähellä Moskovan rautatieas.
Hotellissa oma ravintola ns. tsaarin keittiöllä.
Huoneissa WC ja suihku, TV, Wi-Fi, vedenkeitin,
tee ja teeastiasto, tallelokero, fööni.

BUSSIT
50-paikkainen ilmastoitu, wc, dvd, cd-soitin ja
jääkaappi varuksella oleva turisbussi.
19+1 paikkainen ilmastoitu, dvd, cd-soitin ja
jääkaappi varustuksella oleva pikkubussi.

ILMOITTAUTUMINEN JA TIEDUSTELUT
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 25.7.2019 saakka
Heimo Tiittanen
+358 500 379 499     
e-mail: HT@saunalahti.fi  

 passikopio voimassa olevasta passin 
henkilötietosivusta (passi oltava voimassa
vielä 6 kuukautta matkan jälkeen).

 vakuutus, kopio matkustajavakuutuksesta 
pelkkä liiton matkustajavakuutus ei enää 
riitä, vaan tarvitaan vak. yhtiön todistus.

 1 kpl värillinen passivalokuva (ei saa olla 6
kuukautta vanhempi).

 viisumianomus täytettynä (löytyy 
sivustolta www.tilausliikennekaitsu.fi).

PERUUTUSEHDOT
48-21 vrk ennen matkan alkua  25 %
21-7 vrk ennen matkan alkua    50 %
alle 7 vrk ennen matkan alkua 100 %

SISÄLTÄÄ
 ryhmäviisumin hankinnan
 majoitus puolihoidolla
 oppaan palvelut Pietari (Irina Aristhova)

MATKANJÄRJESTÄJÄ:
Tilausliikenne Kaitsu
Vaaralantie 9
80910 KULHO, 
gsm +358 500 374935
gsm +7921 7012622 (Venäjä)
e-mail: kai.rantatupa@kolumbus.fi 

mailto:HT@saunalahti.fi
mailto:kai.rantatupa@kolumbus.fi
http://www.tilausliikennekaitsu.fi/

	HOTELLI
	ILMOITTAUTUMINEN JA TIEDUSTELUT
	PERUUTUSEHDOT
	SISÄLTÄÄ

