
LISÄKSI HINTAAN SISÄLTYY

KITEE-SORTAVALA-VALAMO-VIIPURIKITEE-SORTAVALA-VALAMO-VIIPURI

 H I N T A A N  S I S Ä L T Y Y ;

VIISUMIN HAKEMISTA VARTEN varaajalle lähetetään esitäytetty anomus ja täyttöohje.
Anomus + liitteet on toimitettava Matka-Mekka Oy:lle määräaikaan mennessä.
Myöhästyviä tai puutteellisia toimituksia ei voida huomioida käsittelyssä.

PASSIN ON OLTAVA VOIMASSA 6 KUUKAUTTA MATKAN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN!
PASSIN ON OLTAVA MATKALLA MUKANA.

- matkat hyvätasoisella turistibussilla
  majoitukset ym. palvelut seuraavasti;
- 25.-26.8. KITEELLÄ Hotelli Kiteenhovissa
- 26.-28.8. SORTAVALASSA ”Seurahuoneella”
- 28.-29.8. VIIPURISSA ”Viipuri”-hotellissa
-  4 PÄIVÄLLISTÄ + Valamossa LOUNAS
  ja 4 AAMIAISTA (joista 2 noutopöydästä)
- 26.8. Sortavalassa kaupunkikiertoajelu ja
  käynti Gogolevin ateljeessa opastettuna
- 27.8. VALAMON KOKOPÄIVÄRETKI,
  jossa opastettua sisältöä on riittävästi
- 29.8. ostoskiertoajelu aamiaisen jälkeen
- viisumin rekisteröintimaksu (”valtion maksu”)
* VIISUMIN HANKINTA OHJEEN MUKAAN!

Matkalle voi osallistua myös ilman Valamon
retkeä+lounasta ja niiden hinta hyvitetään.

Lisätietoa ohjelmasta kääntöpuolella
tai internetistä luettaessa 2. sivulla.

VIISUMIN MYÖNTÄMISEN EHTONA VAADIT-
TAVA HOITOKULU-/KULJETUSVAKUUTUS.
VAKUUTUS EI sis. PERUUTUSTURVAA.
Oma matkavakuutus on paras tehdä ennakko-
maksua maksaessanne. Vakuutus on voimassa
peruutusturvan osalta maksupäivästä alkaen.

A I K A T A U L U

Varaus on molempia osapuolia sitova asiakkaan suoritettua maksun matkastaan.
(Enintään 170,- hintaiset matkat; kertamaksu ja yli 170,- matkoissa ennakkomaksu 60,-)

PERUUTUKSET MATKUSTAJAN TOIMESTA: Kulut 65-35 vrk ennen lähtöä 60,-, 34-25 vrk ennen
lähtöä 90,-, 24-15 vrk ennen lähtöä 50% matkan hinnasta. Alle 15 vrk ennen lähtöä koko matkan hinta.

Lisäksi alle 14 vrk ennen lähtöä veloitetaan ryhmäviisumista ja hoitokuluvakuutuksesta 70,-/hlö.
Muilta osin noudatamme YLEISIÄ VALMISMATKAEHTOJA, jotka ovat saatavana kaikista matkatoimistoista.

* Esim. Olavinlinnan katseluun on varattu aikaa!
Aikataulun ajat ovat paikallisaikoja, VENÄJÄN
aika on 1 tunnin EDELLÄ SUOMEN AIKAA!
Taukojen ja rajamuodollisuuksien kestot
voivat  muuttaa merkit tyä aikataulua.

05.00         Porin linja-autoasema 22.30
06.10   Huittisten linja-autoasema 21.20
08.30      Riihimäki; ABC tauko 30 min 19.00
11.45  Mikkeli; Kirsikassa tauko 45 min   -- --
15.00    Savonlinna / Olavinlinna*    -- --
16.10  < 25.8. KITEE; Kiteenhovi   -- --
09.20  < 26.8. KITEE; Kiteenhovi   -- --
10.00      NIIRALAN RAJA-ASEMA   -- --
13.30    Sortavala; ”Seurahuone”   -- --
  -- --  Karhula; Amiraali, lounastauko 16.00
  -- --   VIIPURI; KAUPPAHALLI 13.30
  -- --   VIIPURI; Htl. ”VIIPURI” 29.8. > 12.00
Kirsikkaan varattu lounas alkavaksi klo 10.45

Matkan kokonaishinta määräytyy
osanottajamäärän mukaan, jolla
jaetaan kuljetuskustannukset.

 Iloiseen Itä-Suomeen ja entiseen Itä-Suomeen ei kannata ottaa kiirettä mukaan!

5 PÄIVÄN KIERTOMATKA
  25.-29.08.2015

SOPIMUSHINTAAN ???,-
Alle 12-v. lisävuodemaj. ???,-   H1-lisämaksu ??,-
(Hinta edellyttää ennalta sovittua ryhmäkokoa)

Lähtöpäivä tietysti ryhmän valittavissa!

Postiosoite: Koulukatu 7
23500 UUSIKAUPUNKI
PUHELIN 02-842 3512
Kotisivu www.matka-mekka.fi

TERVETULOA MATKOILLEMME VENÄJÄLLE!
Meiltä saat seura-, ryhmä- ja yksityismatkat,
viisumit ja erityisohjelmat eri ammattialojen
edustajille. Lisäksi järjestämme oppilaitos-
ym. vierailuja toivomustenne mukaisiin
kohteisiin Venäjällä ja Baltiassa.
Bussikuljetukset kokenein kuljettajin! vuotta!

Y
L
I 2525

Tämä on ohjelmaesimerkki matkalta, jonka voitte varata ryhmälle!
Sisältö (lähtöpäivä-reitti-hotellit-ohjelma) räätälöidään toivomuksenne huomioiden.

BUSSI: Asiakasryhmä valitsee yrityksen
tai hankimme kuljetuksen puolestanne.
Lähtöpaikka ja reitti tarpeen mukaan.



TERVETULOA KIIREETTÖMÄLLE MATKALLE!

TIETOA MAJOITUSKOHTEISTA

HOTELLI KITEENHOVI
Hovintie 2  82500 Kitee
Puhelin 040-1715110
www.kiteenhovi.com/fi/?ID=1379
Hotellissa on 34 huonetta mukavuuksin
ja ne on remontoitu 2004 syksyllä.
Huoneissa langaton Internet-yhteys.
Ravintola ja Sutkin Krouvi nälkään ja
janoon sekä virkistäytymiseen 2 tilavaa
saunaa ja uima-allas. Kaikki hotellin
tilat edistävät terveyttä, ovat savuttomia!

PALVELUITA-ETÄISYYKSIÄ
Postiin 0,4 km ja pankkiin 0,3 km
Apteekkiin 0,3 km
Marimekon tehtaan myymälä 2,5 km
Eläinpuisto 15 km  Vesipuisto 15 km
Nähtävyys Pajarin hauta sijaitsee
Pyhäjärven Pajarinselkään pistävän
pitkän ja kapean Pajarinniemen keski-
vaiheilla. Kohde on alkuaan luonnon-
kivikko, mutta se on "entisöity"
Pajarin haudaksi vuonna 1962.

HOTELLI ”VIIPURI” Osoite: Viipuri, Leningradski Pr. 19
Puhelin: +7-81378-25675 www.vyborgvbg.ru
Sijainti: Hyvä; ydinkeskustassa, Kauppahallille n. 500 m.
Rakennus valmistui 1928 ja huoneet remontoitu v. 2001-2002
Kerroksia 7, 1 pieni hissi. Huoneet: 2 ja 1 hengen huoneita,
joissa wc., suihku, puhelin ja televisio ja 1 hengen huoneita
myös ilman suihkua. (Huoneisiin sopii lisävuode.)
Palvelut: Ravintola, ”Karelia” II-kerroksessa, ala-aulassa
kahvila/drinkkibaari sekä lisäksi kellarikerroksessa yökerho,
saunatilat ja hierontapalvelu varmimmin aikavarauksella.
TERVETULOA VIIPURIN SUOSITUIMPAAN HOTELLIIN!

HOTELLI ”SEURAHUONE” Osoite: Sortavala,
ulitsa Karelskaja 22  Puhelin +7-81430-22338
Sijainti kaupungin ydinkeskustassa, lähellä laivalaituria.
Rakennus valmistui v. 1908 arkkitehti Onni Tarjanteen
(ent. Törnqvist) suunnitelman perusteella. Julkisivu-
muutokset toteutettiin ja samalla rakennettiin lisäsiipi
1939 arkkitehti Erkki Huttusen suunnitelman perusteella.
Hotellissa on 38 huonetta, joista 33 on mukavuuksilla.
Taso tyydyttävä. (Remontoitu 2002) Hotellin kahvila
toimii aamiaishuoneena, mutta ryhmille ruokailut
järjestetään hotellin 1. kerroksen Volna-ravintolassa.

Hyvä muistaa! * ”Lännen ihmisten” paras ottaa hyttyskarkotetta mukaan.
* Kengät, joita on mukava käyttää kävelykierroksilla mm. Valamon saarilla.
* Jos käytät jotakin lääkettä säännöllisesti, ota sitä mukaan riittävästi.

PÄÄKOHDAT OHJELMASTA, jossa tavoite on nukkua yöt mukavasti hotelleissa
ja käyttää päivät VIRKEÄNÄ ohjelmiin ja maisemien katseluun!
(Ilmoittautuessa ilmoita myös mahdolliset ruoka-ainerajoitteet.)

1. PÄIVÄ:  Reitin-/aikataulun mukaan matka Kiteelle. Matkalla kuljettajaa koskevat lakisää-
teiset tauot sekä noutopöydästä lounas Lounaskahvila Kirsikassa Mikkelissä.
Ilmoita varatessasi matkaa, jos et osallistu tähän lisämaksulliseen lounaaseen!
KIRSIKAN PALVELUUN voit tutustua ennakolta www.tarjoilupalvelukirsikka.fi/
Savonlinnassa aikaa omatoimiseen tutustumiseen kaupungin nähtävyyksiin.
klo 18.00 PÄIVÄLLINEN noutopöydästä hotellin ravintolassa ja saunominen.

2. PÄIVÄ: AAMIAINEN ja klo 09.00 lähtö Niiralaan (n. 40 min ajo), jossa rajamuodollisuudet
ja jo ennen Sortavalaan ajoa (n. 63 km) voi vaihtaa rupliakin. Ohjelmaa tehtä-
essä kurssi 1€ = n. 44 ruplaa. (Tiellä tai kadulla vaihtaessa voi hävitä kaiken!)
Suositeltavaa, edullisinta ja turvallisinta on Sortavalassa maksaa kaikki ostokset vain ruplilla.
Majoittuminen ja opastettu kaupunkikiertoajelu sekä tutustuminen
(sitoumuksetta) Kronid Gogolevin ateljeeseen ja puutaidenäyttelyyn.
klo 18.00 PÄIVÄLLINEN HOTELLISSA ”VOLNA”-ravintolassa.

3. PÄIVÄ: klo 07.30 AAMIAINEN ja lähtö läheiseen satamaan, josta alus lähtee
klo 09.00 VALAMOON. Valamossa laiturilta alkaen opastettu kävelykierros,
tutustuminen luostariin ja Punaiseen Skiittaan sekä lyhyt kirkkomusiikki-
konsertti. Kevyt lounas nautitaan ”trapeznajassa”. Lähtö saarelta klo 15.00  
Valamon retkellä vaatetus, jossa olkapäät ovat vaatteen peittämät, miehillä pitkät housut ja
naisilla vähintään polvipituinen hame sekä huivi ortodoksisen tavan täyttämiseksi.
klo 18.00 PÄIVÄLLINEN HOTELLISSA ”VOLNA”-ravintolassa.

4. PÄIVÄ: klo 08.30 AAMIAINEN ja lähtö klo 09.30 reittiä LAHDENPOHJA-KURKIJOKI-
HIITOLA - KÄKISALMI - SAKKOLAN KIVINIEMI - ALA-KUUSAA VIIPURIIN.
Tälle reitille varataan aikaa pysähdyksiin ainakin Lahdenpohjan keskustassa
ja tarvittaessa Kurkijoella sekä Hiitolan kaupalla esim. valokuvaamista varten.
”Välipala”-/kahvitauko pidetään Käkisalmen toriaukiolla, joten läheltä löytyy
syötävää ja juotavaa sekä hiukan muitakin palveluita.
klo 17.00 (noin) tulo VIIPURIIN, majoittuminen ja PÄIVÄLLINEN klo 18.00

5. PÄIVÄ: klo 07.00-10.00 AAMIAINEN noutopöydästä ja klo 10.30-11.45 ostoskierros
klo 12.00 mennessä huoneiden luovutus ja lähtö Kauppahallille, josta
klo 13.30 lähtö kotimatkalle ja käynti vielä raja-alueen tax-free kaupassa.  

Hotellit varataan ryhmän toivomusten ja saatavuuden mukaan!


