
 PORI-TRE-TOIJALA alueelta 298,-
HÄMEENLINNA-LAHTI alueelta 293,-
KOUVOLA-VAALIMAA alueelta 288,-

Alle 12-v. lisävuodemajoituksella 210,-  H1-lisä 40,-

RYHMILLE ALENNUS!

Mekka-nimellä matkoja yli 26 vuotta

25.-28.03.2016

KATSO HOTELLIN SIJAINTI WWW-SIVULTA!

Varaus on molempia osapuolia sitova asiakkaan suoritettua maksun matkastaan.
(Enintään 175,- hintaiset matkat; kertamaksu ja yli 175,- matkoissa ennakkomaksu 60,-)

PERUUTUKSET MATKUSTAJAN TOIMESTA: Kulut 65-28 vrk ennen lähtöä 60,-, 27-14 vrk ennen
lähtöä 80,-, 13-2 vrk ennen lähtöä 50% matkan hinnasta. Alle 2 vrk ennen lähtöä koko matkan hinta.
Lisäksi alle 14 vrk ennen lähtöä veloitetaan ryhmäviisumista ja hoitokuluvakuutuksesta 74,-/hlö.
Muilta osin noudatamme YLEISIÄ VALMISMATKAEHTOJA, jotka ovat saatavana kaikista matkatoimistoista.

Omalla
viisumilla

alennus 70,-

 Osoite: Pl. Aleksandr Nevskogo 2 PIETARI
 Puhelin:(990-7812) -333 2444 Fax -2742130
 Reception -2742052 www.hotel-moscow.ru
 Sijainti: Kaupungin pääkadun Nevski-Pros-
 pekt’in päässä n. 4 km. ydinkeskustasta.
 Hotellirak. yhteydessä on metroasema.
 Rakennus: Valmistunut 1977, 8 kerrosta, 8 his-
 siä, 825 huonetta ja noin 1400 vuodepaikkaa.
 Huoneet: 1- ja 2-hengen huoneita, joissa kyl-
 py/suihku, wc, puhelin ja televisio sat-kanavin.
 Huoneluokat standard*** ja comfort****
 Yleiset tilat: 3 ravintolaa, aulabaari ja ns. olut-
 ravintola. Pääsylippu-, posti- ja taksipalvelu,
 pankkiautomaatti sekä valuutanvaihto ym.
 Hotellin yhteydessä on Prisma, pizzeria
 ja useita muita liikkeitä sekä metroasema.
 Taksi”tolppa” on hotelliaukion toisella puolella.
 LUOTTOKORTIT: VISA  AMEX  MASTER

Hotelli MOSKOVA***

HINTAAN S ISÄLTYY;
- matkat hyvätasoisella turistibussilla
- majoitus hotel l i  MOSKOVASSA***
  2  hengen standard-luokan huoneissa
- viisumin rekisteröintimaksu hotellissa
-   AAMIAISET NOUTOPÖYDÄSTÄ
- 26.3. opastettu KAUPUNKIKIERTOAJELU +
   museokäynnit, joihin pääsyliput lisämaksusta
- OSTOSAJELU ennen paluuta hotell i in
-  26.3. iltaohjelmakuljetus, jos väh. 8 aikuista
-  27.3. museokäynnit toiveita huomioiden
- rajamuodollisuuksissa avustaa kuljettaja

PÄÄSIÄISMATKALLE

01.00       Porin l inja-autoasema 22.40
02.00        Häijään NESTEEN piha 21.35
02.45   Tampereen linja-autoasema 20.50
03.20               Toijalan ABC 20.10
04.20   ABC Tiiriö Hml, tauko 30/30 min 19.10
04.30    Hämeenlinnan linja-autoasema 18.55
05.35        Lahden Matkakeskus 17.50
07.00  Kausala, Matkakeidas tauko 45 min 16.15
07.30       Kouvolan Matkakeskus 15.45
08.50        Vaalimaan raja-asema 14.30
11.30  ”Viipurin Veikot” ostosaika 15 min ---.---
xx.xx   VIIPURI, paluutauko 30 min 12.50
15.00   PIETARI, hotelli ”MOSKOVA” 09.45
Aikataulun ajat ovat paikallisaikoja. Venäjän aika

on kesäkaudella sama kuin Suomessa
ja talvikaudella 1 tunnin edellä Suomen aikaa.
Rajamuodollisuudet voi aiheuttaa muutoksia aikatauluun.

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!
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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.

LISÄKSI HINTAAN SISÄLTYY

* VIISUMIN HANKINTA OHJEEN MUKAAN!
LUE ENSIN OHJEEN YLÄOSA ja ALOITA
VASTA SITTEN ANOMUKSEN TÄYTTÖ!

 LISÄMAKSUSTA OPASTETTUNA esim.
 Ve n ä j ä n  ta i t e e n  m u s e o  1 5 , - €

 Ve r i k i r k k o / I i s a k i n  k i r k k o  1 0 , - €
 Katariinan-/Pavlovskin palatsi 18,-€

 Museo-ohjelma ja hinnat sitoumuksetta!

A I K ATA U L U

 Bussin tuulilasissa kyltti Matka-Mekka Oy
 BUSSI: AARO E. MÄKELÄ OY

VIISUMIN HAKEMISTA VARTEN varaajalle lähetetään kynällä täytettävä ANOMUSKAAVAKE
ja täyttöohje. Anomus liitteineen on oltava Matka-Mekka Oy:llä viimeistään ohjeessa
ilmoitettuun 29.02. mennessä. Ohje sisältää tiedot myös jatkotoimenpiteistä koska
digitoimiimme viisumianomuksiin me emme väärennä asiakkaidemme allekirjoituksia.

Myöhästyviä tai puutteellisia toimituksia ei ole mahdollista käsitellä.
PASSIN ON OLTAVA VOIMASSA 6 KUUKAUTTA MATKAN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN!

PASSIN ON OLTAVA MATKALLA MUKANA.



SUOMALAINEN PIETARI
I ALKUSANAT: PIETARI, toiseksi suurin Suomalaiskaupunki 1800-luvun loppupuolella.

Esim. 1881 Pietarissa asui 24,4 tuhatta suomalaista ja Helsingissä 38,7 tuhatta.
Pietarin suomalaisväestöllä oli oma infrastruktuuri; - kauppaliikkeet, klubit, lääkärit
ja koulut. Suomalaisten joukosta löytyivät tunnetut kultasepät, taiteilijat, upseerit,
rikkaat kauppiaat ja liikemiehet sekä tavalliset työläiset.

II KIVISAAREN PROSPEKTI - MARSKENTTÄ - PAAVALIN RYKMENTIN KASARMIT
Suomalaisten kommunistien historia: Kivisaaren prospektilla oli Eino Rahjan asunto
ja Kuusisen klubi. Vuonna 1920 Kuusisen klubin huoneistossa 8 suomalaista sai
surmansa vähemmistön ja enemmistön yhteenotossa ja heidät on haudattu
Mars-kentälle. Paavalin rykmentin kasarmeissa vuonna 1918 majoittuivat
suomalaiset punapakolaiset, joita siirtyi kaupunkiin noin 10 tuhatta.

III PALATSIN AUKIO - LÄHIKADUT - HEVOSTALLIEN AUKIO, jolla MANNERHEIMIN
asuntoja. (Sotilasura Venäjällä 1887-1917 edeten kornetista kenraaliluutnantiksi.)

IV     SUURI TALLIKATU - SUOMALAINEN KIRKKOKARTANO; Alueella oli mm.
suomalaiset koulut, sanomalehdet, urheiluseura, Suomen Pankin konttori, Pyhän
Marian kirkko, suomalainen kirjasto ja kirjakauppa sekä valistusseura Soihtu.

V BOLSHAJA MORSKAJA KATU - SUOMALAISET KULTASEPÄT ja P. C. Faberge
oppilaineen sekä A. Tillander & Co olivat Venäjän hovin hovihankkijoita.

VI DEMIDOVIN PALATSI - Keisarillisen hovineidin Aurora Karamzinin koti Pietarissa.
VII TEATTERIAUKION ALUE - SUOMEN SUURRUHTINAANMAAN VIRASTOT

Suomen suurruhtinaskunnan valtiosihteerin virasto, sen kanslia ja passitoimisto.
Vuonna 1826-1919 suomalaisten elämän virallinen ”puoli-passien luovutus”,
rekisteröinti, adressiliput ja erilaiset todistukset hoidettiin täällä.

VIII VASILIN SAARI - SUOMALAISET AKATEEMIKOT, Tiedeakatemian jäsenet, suoma-
laiset taidemaalarit ja Taideakatemian kasvatit ”asuttivat” tätä aluetta.

IX     KESÄPUISTO - PYYKKÄRIEN SILTA Rakentaminen alueella alkoi
vuonna 1704 Pietari Suuren määräyksestä. Täältä johdettuna toimi
”Kevyt Suomalainen osakeyhtiö”, jolla oli liikenteessä enimmillään
80 alusta ja työssä n. 1000 ihmistä, joista valtaosa oli suomalaisia.

X     SUVOROVIN MUSEO Venäjän tunnetuimman sotapäällikkö Alexandr V. Suvorovin
kerrotaan olleen peräisin suomalaisesta Syvävaaran suvusta. Suvorov asui
muutaman vuoden Suomessa ja rakennutti Pietarin alueen suojaksi kolmen
linjan puolustusketjun; 1. Viipuri-Käkisalmi-Hamina-Taavetti-Lappeenranta,
2. Ruotsinsalmi-Kyminlinna-Liikkala-Utti ja 3. Järvitaipale-Kärnäkoski-Olavinlinna.

XI     TAURIAN PALATSIN ALUE ja ZAHAREVSKAJA KATU sekä kuuluisat keisarinna
Maria Fedorovan Chevalier-rykmentin kasarmit. (Mannerheim-historiaa 1891-1897)

XII   SMOLNA ON MERKITTÄVIN PAIKKA PÄÄTTÄÄ KIERTOAJELUN TEEMA!
Suomen itsenäisyys tunnustettiin täällä 31.12.1917, -vaikkakin ”lopullinen ja
virallinen” Suomen irtautuminen Venäjästä tapahtui 4.1.1918 ja todistuksen
tästä K. G. Idman kävi noutamassa 5.1.1918 keskuskomitean J. M. Sverdlovilta. 

PIETARI on kaupunkihistorialtaan nuori, suomalaisten turismin kohteena jo kuitenkin vanha ja
niin monelle ovat merkittävimmät nähtävyydet tuttuja ja oppaiden kertomukset ”vanhaa liturgiaa”.
Kaupungissa on kuitenkin paljon useille osittain tuntematonta kahden maan, Suomen ja Venäjän
yhteistä historiaa, kulttuuria ja nähtävyyksiä. Tällä teemalla toteutetaan kiertoajelu vuonna 2016,
jonka kuluessa pieni yritykseni Matka-Mekka Oy tulee palvelleeksi asiakkaitaan jo 26 vuotta!

Seuraavaa sisältöä käytetään SOPIVILTA OSIN opastetulla kaupunkikiertoajelulla.

PIETARI on tekstin osittain lainanneelle, allekirjoittaneelle tullut ensimmäisen kerran
nähdyksi kesällä 1968 huomattavasti erilaisella tavalla sen loisto ja muutkin seikat

korostuen, kuin tänään. Muutos yli 47 vuoden aikana on ollut huikea kokemus minulle!
Muutokset, positiiviset ja negatiiviset näkyvät ja korostuvat eri tavalla kaupunkikuvassa,
turistit kokevat näkemänsä eri tavalla ja pietarilaisten arkielämän spektri muodostaa
paljon aiempaa laajemman skaalan, -aiemminkin oli paljon kaupungilla näkymätöntä!

Näkemykseni mukaan edes näennäistä tyytyväisyyttä ei synny turisteille, eikä paikalliselle
väestölle, oppaille ym. asiakaspalveluun osallistuville korostaen/usein esille tuoden sitä,
mitä ei ole. Tyytyväisyys syntyy enemminkin muistelusta, mitä ei ollut 47 vuotta sitten!
Tämä tuottaa nuoremmalle sukupolvelle entistä paremman lähtökohdan, terveisin Pentti Pöyhönen.



PIETARI TARJOAA MONIPUOLISET METROPOLIN PALVELUT!
NÄHTÄVYYDET PERÄISIN 1700-LUVULTA OVAT JOPA MAAILMAN

HUIPPUA JA MONIPUOLINEN KULTTUURI VIIHDYTTÄÄ VARMASTI.
PIETARISSA muiden miljoonakaupunkien tavoin autoliikenne

ruuhkautuu nykyisin joka päivä. Avun ruuhkien osittaiseen
välttämiseen tuo kaupungin katuverkoston tuntemus etenkin
keskusta-alueella. Toinen merkittävä etu on valita majoitus
sellaisesta hotellista, johon on lyhyt ruuhkainen reitti sekä

lähellä julkista bussi-, johdinauto-, raitiovaunu- ja reittitaksi-
liikennettä. Nopein kaikista on METRO ja reittikarttoja saa

yleensä mm. hotelleista. Metron käytön oppii nopeasti.
Joukkoliikenteessä Pietarissa (kuten kaikissa suurkaupungeissa maailmassa) toimii eteviä taskuvarkaita.

Pidä rahat, asiakirjat ja arvoesineet paikoissa, jotka ovat saavuttamattomissa varkaille.
Ole erityisesti varovainen metrossa, bussissa ja raitiovaunussa, kun on paljon ihmisiä ympärilläsi.

OKHTINSKAYA*** www.okhtinskaya.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOSKOVA***+ www.hotel-moscow.ru
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AZIMUT*** www.azimuthotels.ru
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LADOGA HOTEL*** www.ladogahotel.ru/en/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OKTYABRSKAYA***+ / **** (Oktyabrsky-päärakennus) www.oktober-hotel.spb.ru
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OKTYABRSKAYA*** (Ligovsky-rakennus) www.oktober-hotel.spb.ru
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Park Inn NEVSKY**** www.parkinn.com/hotel-stpetersburg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M-HOTEL*** www.mhotelspb.ru/en/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotel St. PETERSBURG*** www.hotel-spb.ru/hotel-spb.nsf/main/fi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotel DOSTOEVSKY***+ www.dostoevsky-hotel.ru/  tietoja myös Suomen kielellä
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Holiday Inn MOSKOVSKIE VOROTA**** www.hi-spb.com/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Park Inn PULKOVSKAJA**** www.parkinn.com/hotelpulkovskaya-stpetersburg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Park Inn PRIBALTISKAJA**** www.parkinn.com/hotelpribaltiyskaya-stpetersburg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISÄKSI KYMMENIÄ MUITA HOTELLEJA SEKÄ PIENRYHMILLE YKSILÖLLISIÄ VAIHTO-
EHTOJA TARJOAVAT MINIHOTELLIT mm. PÄÄKATU NEVSKI PROSPEKT’in varrella.
Tutustu osoitteessa http://www.saint-petersburg.com/hotels/mini-hotels.asp

PIETARIN matka voi olla myös pieni kesäinen kiertomatka!
Meno Terijoelta vanhaa rantatietä Kellomäki, Kuokkala-Ollila Pietariin ja paluu

Pietarhovin kesäpuisto-käyntiin yhdistettynä patotietä Kronstadt’in kautta
Gorskajaan ja Terijoki-Siestarjoki rantatielle, josta uusinta tietä Viipurin suuntaan.

PIETARISSA USEIN KÄYTTÄMIÄMME HOTELLEJA:

TERIJOELLA ENITEN KÄYTTÄMÄMME HOTELLI
GELIOS*** www.gelios-otel.ru/etusivu (Suomalaisittain Helios)
    Vuosien kokemuksella Helios palvelee hyvin onpa kyseessä ”kotikylä”- tai
    joku muu teemamatka Kannaksen alueelle tai välietappi Laatokan kierrokselle.

OPASvaraukset etenkin kesäkaudella on syytä tehdä kun majoituskohteet
ovat varmentuneet. Pietarissa on vähän suomea hyvin taitavia oppaita.

Monipuolista tietoa www.visit-plus.com/fi/node/3601


