
 PORI-TRE-TOIJALA alueelta 240,-
HÄMEENLINNA-LAHTI alueelta 235,-
KOUVOLA-VAALIMAA alueelta 230,-

Alle 12-v. lisävuodemajoituksella 180,-  H1-lisä 40,-

RYHMILLE ALENNUS!

Mekka-nimellä matkoja yli 26 vuotta

02.-04.12.2016

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 hotelli  ”MOSKOVASSA”***
  2 hengen standard-luokan huoneissa
- viisumin rekisteröintimaksu hotellissa
-   AAMIAISET NOUTOPÖYDÄSTÄ
-  3.12. iltaohjelmakuljetus, jos väh. 8 aikuista
- rajamuodollisuuksissa avustaa kuljettaja

02.00       Porin l inja-autoasema 22.40
03.00        Häijään NESTEEN piha 21.35
03.45   Tampereen linja-autoasema 20.50
04.20               Toijalan ABC 20.10
05.20   ABC Tiiriö Hml, tauko 30/30 min 19.10
05.30    Hämeenlinnan linja-autoasema 18.55
06.35        Lahden Matkakeskus 17.50
07.00  Kausala, Matkakeidas tauko 45 min 16.15
08.30       Kouvolan Matkakeskus 15.45
09.50        Vaalimaan raja-asema 14.30
12.15  ”Viipurin Veikot” ostosaika 15 min ---.---
13.15   VIIPURI, paluutauko 30 min 12.50
16.00   PIETARI, hotelli ”MOSKOVA” 09.30

A I K ATA U L U

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

Aikataulun ajat ovat paikallisaikoja. Venäjän aika
on talvikaudella 1 tunnin edellä Suomen aikaa.
Rajamuodollisuudet voi aiheuttaa muutoksia aikatauluun.

LISÄKSI HINTAAN SISÄLTYY

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

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

Menopäivänä bussi pysähtyy hotelli ”Viipurin” edessä
vain matkustajien jättämistä varten, muuta taukoa ei ole.

Paluupäivän 30 min. tauko on Kauppahalliaukiolla/-torilla.

VIISUMIN HAKEMISTA VARTEN varaajalle lähetetään kynällä täytettävä ANOMUSKAAVAKE
ja täyttöohje. Anomus liitteineen on oltava Matka-Mekka Oy:llä viimeistään ohjeessa
ilmoitettuun 02.11. 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.

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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ENNAKKOVARAAJILLE
OHJELMAPAKETTI LISÄMAKSUSTA

3.12. klo 10.00 alkaen hotellilta kaupunki-
kiertoajelu + EREMITAASIN TAIDEMUSEO
sis. UUDEN NÄYTTELYN PÄÄESIKUNNAN
rakennuksessa + ERARTA NYKYTAITEEN

MUSEO ja GALLERIA OPASTETTUINA.
Pakettihinta 32,- maksetaan Suomessa.



Kun Pietarin museot lisääntyvässä määrin vaativat sitovaa ennakkovarausta ryhmiltä ja voucherin
ostamista niin asiakkaiden palveluvarmuus voidaan toteuttaa siten, että sitovat varaukset otetaan

jo Suomessa ja liput/voucherit maksetaan matkan loppuerän yhteydessä. Matkatoimisto tekee
lippuvaraukset ja Eremitaasiin varaa myös kuulokkeet ennakolta. Ohjelman sisältö on ”paketoitu”
saadaksemme edullisen hinnan päiväohjelmalle, johon yhdistyy samalla monipuolinen kiertoajalu.

Säästöllä voi käydä omatoimisesti jollakin Pietarin useista museoista!
Tietysti ohjelman varaaminen on vapaaehtoista, - peruspalveluinkin tervetuloa matkalle.

Siltavahti ja taustalla
”VERIKIRKKO”

Kiertoajelulla
Irinaa melu

häiritsee

Taustan rakennuksessa pylvään
vas. puolella Eremitaasin

uusi osasto

PALATSIAUKIO

Kultaa, kristallia ja loistoa

Talvipalatsi/Eremitaasi on
maailmanluokan nähtävyys

(filiaaliosasto on Viipurissa)

Vuonna 2010 perustettu ERARTA on Venäjän suurin yksityinen modernin taiteen museo. Nimi Erarta
tulee kahdesta venäjänkielisestä sanasta – ”Era” ja ”Art”, eli suomeksi siis ”Taiteen aikakausi”.

Museon kokoelmissa on yli 2 000 venäläisten ja pääosin pietarilaisten nykytaiteilijoiden teosta kuuden
vuosikymmenen ajalta. Jo muutaman toimintavuotensa aikana Erarta on lunastanut paikkansa Pietarin

taide-elämässä ja sen merkittävien taidelaitosten joukossa. Varsinaisten näyttelytilojen lisäksi
museossa on myös galleriapuoli, jossa on esillä myynnissä olevia teoksia. Erartasta on myös

mahdollista ostaa paperille tai kankaalle tulostettu kopio kehyksineen mistä tahansa
museossa esillä olevasta taulusta. Museossa saa valokuvata ja se on jopa suotavaa.

Eremitaasi- ja Erarta-käyntien välissä omakustanteinen kahvitauko.
Näin teemat vanhaa ja uutta eriytyvät!



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 on saanut palvella asiakkaitaan jo yli 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 48 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 48 vuotta sitten!
Tämä tuottaa nuoremmalle sukupolvelle entistä paremman lähtökohdan, terveisin Pentti Pöyhönen.

päivitys 06072016


