
VIISUMIN HAKEMISTA VARTEN varaajalle lähetetään kynällä täytettävä ANOMUSKAAVAKE
ja täyttöohje. Anomus liitteineen on oltava Matka-Mekka Oy:llä viimeistään 02.06.

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

PASSIN ON OLTAVA MATKALLA MUKANA.

PERUUTUKSET MATKUSTAJAN TOIMESTA: Peruuttajalta perittävät kustannukset perustuvat
osanottajien määrään, jolla jaetaan kiinteät kustannukset, kuljetus ja kuljettajan majoitus.

Edellä mainitusta johtuen tälle matkalle ei sovelleta Yleisiä Valmismatkaehtoja.
Suosittelemme matkustajavakuutuksen ottamista matkan maksusuorituksen yhteydessä koska
vakuutus on voimassa maksupäivästä alkaen kattaen myös mahdolliset peruutuskulut.

Tarkempia tietoja tarvittaessa saatte vastuulliselta matkanjärjestäjältä Matka-Mekka Oy:ltä.
Ennakkomaksu on 60,- ja loppuerä maksetaan erillisellä pankkisiirrolla 15 vrk ennen lähtöpäivää.

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

HINTAAN SISÄLTYVÄ VAKUUTUS EI SISÄLLÄ
PERUUTUSTURVAA, joten peruuttamastanne
matkasta aiheutuvat kulut korvaa vain oma
vakuutuksenne. Vakuutus kannattaa tehdä
jo suorittaessanne ennakkomaksua.

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
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HOTELLI  DRUZHBA

Osoite: Ul. Zheleznodoroshnaja 5 VIIPURI
Puhelin: (Suomesta 990-781378)-25744
Sijainti: Ydinkeskustaan matkaa n. 1 km.
Rakennus: Valmistunut 1982, kerroksia 6,
1- ja 2-hengen-, sekä lux-huoneita yht. 102
Hissejä on 2 kpl, ja niihin sopii pyörätuoli.
Huoneet: Varustuksena kylpy/suihku, wc,
radio ja puhelin. Huoneisiin sopii lisävuode.
Yleiset tilat/palvelut: 2 ravintolaa, yöbaari,
kahvila/olutpub, biljardi, kuntosali ja sauna
sekä pieni uima-allas. Lisäksi kokoustilat,
parturi-kampaamo ja arvoesinesäilytys.
Hotellia on remontoitu vaiheittain.
Vartioitu autojen maksullinen pysäköintialue.
HOTELLIN TASO KOHTUULLINEN!

http://www.druvbg.ru/

A I K A T A U L U

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

Ajat ovat paikallisaikoja. Venäjän aika on
kesäkaudella sama kuin Suomen aika.

01.50         Porin linja-autoasema 22.50
03.10     Laitilan Shell; tauko /30 min 21.35
04.00    Raision Kaupungintalon pys. 20.50
04.15      Auranlaakson ABC:n piha 20.35
04.25        Littoinen, Suopohjan th. 20.20
04.55    Halikon Shell HelmiSimpukka 19.55
06.00 Suomusjärvi Kivihovi tauko 30/30 18.50
06.25      Muijalan liittymän pysäkki 18.20
xx.xx Porvoo Kuninkaanportti /45 tauko 16.15
09.45  Karhula; Amiraali 45 tauko/ xx.xx
12.30 VIIPURI; KARUSEL-MARKET xx.xx
xx.xx    VIIPURI; KAUPPAHALLI 12.30
14.00 VIIPURI; Hotelli DRUZHBA 11.40
Menotauko 00/ Paluutauko /00 minuuteissa

+ Kannakselle
02.-05.07.2017

KAHDEN RETKIPÄIVÄN KOHTEET
3.7. Johannes-Kuolemajärvi-Perkjärvi

4.7. Antrea-Räisälä-Metsäpirtti-Valkjärvi-Muolaa

OMALLA
VIISUMILLA

290,-/280,-

HINTA 357,- RETKET SISÄLTÄEN
Ilman retkiohjelmaa 347,-

HUONE YHDELLE-lisämaksu 60,-

KAIKKI OVAT RYHMÄÄN TERVETULLEITA!
Hinta edellyttää 30 hlö:n ryhmää
Yhteyshlö Juhani Karhu 0400-861245
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Mekka Oy

H I N T A A N  S I S Ä L T Y Y ;
- matkat hyvätasoisella turistibussilla
- 2.-5.7. Viipurissa majoitus hotelli Druzbassa
  sis. rek.maksun, AAMUSAUNAN ja AAMIAISET
  (vahvistettu kunnostetut std-huoneet = improved)
- 2.-4.7. PÄIVÄLLISET (3 RUOKALAJIA)
- 3.-4.7. RETKIKULJETUKSET + retkikahvit
  (katso ja ota mukaan matkaohjelma + kartat)
- opas/tulkki IRINA on mukana 3.-4.7. retkillä

VIISUMIN MYÖNTÄMISEN EHTONA VAADITTAVA
HOITOKULU-/KULJETUSKULUVAKUUTUS
VAIN VENÄJÄLLÄ OLESKELUN AJAKSI!

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



Menopäivänä majoittumisen jälkeen ei ole kuljetusta sisältävää ohjelmaa johtuen kuljettajan
lepoaikamääräyksistä. Paluun taukopaikkoihin/-kestoon on tehty muutoksia samasta syystä.

Muista! PASSIN lisäksi mukaan mahdolliset lääkkeet 4 päivää varten ja maastoliikuntaan sopiva
jalkine- (saappaat) ym. varustus. Viipurista voi ostaa edullisesti tehokasta hyttyskarkotetta.

Retkipäiviä varten muonaa, hedelmiä ja virvoitusjuomia voi ostaa retkelle lähtöä edeltävän
päivän iltana viipurilaisesta kaupasta kun elintarvikeliikkeet ovat avoinna iltamyöhään asti.

Mannerheim-linjan vahvin kohta rakennettiin Summan alueelle, (Lähteen lohko), josta linja jatkui
Kipinolanjärven eteläpuolelta meren rantaan Kyrönniemeen. Tämän linjan tuhottuja rakenteita
(mm. Poppiuksen linnake) on edelleen nähtävissä ja jos jollakin on mukana vanhoja karttoja
niin ne helpottavat linjan paikantamista reitillä. Linjan (132 km) bunkkereiden rakentamiseen
käytettiin mm. betonia 14520 kuutiometriä. Mobiilipuhelimella saa kartan paikan päälläkin.
http://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/417/country/9/area/50
Kohteita pitäjien sisällä voidaan valita kiinnostuksen ja tunnettavuuden mukaan yhteishengessä.

PÄIVÄOHJELMAT PÄÄPIIRTEITTÄIN:

3.7. klo 09.00 lähtö reitille Johannes-Kuolemajärvi-Perkjärvi-Summan alue.
Tämän perinteisen reitin kohteet ovat vuosien aikana tulleet tutuksi monelle osanottajalle, joka on
antoisa piirre myös uusille osanottajille ja heiltä saadaan mahdollisesti uutta tietoa kohteista.
Pitäjätietoutta: http://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Johannes/Perustietoa
http://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Kuolemajarvi/Perustietoa

3.-4.7. päivien Kannaksen ohjelmiin ei ole pakko osallistua, mutta kiitoksen ansaitsevaa on
ilmoittaa ENNAKOLTA, jos ei osallistu retkille. Näin huomioidaan retkille tarvittavien kahvin, sokerin ja kuppien
määrä. Kahvinkeittovarustus on mukanamme. Muonavarustuksesta vastaa tietysti jokainen itse.
VIIPURISSA kohteita: Alvar Aallon Kirjastotalo, Eremitaasi, Sotamuseo, Viipurin Linna ja monta muuta kohdetta,

joten omatoimisillekin löytyy kohteita ja onhan Viipurissa paljon edullista ostettavaa.

klo 16.30 mennessä paluu Viipuriin ja klo 18.30 PÄIVÄLLINEN hotellissa.

4.7. klo 09.00 lähtö reitille Antrea-Räisälä-Sakkolan Kiviniemi-Metsäpirtti-Rautu-
Valkjärvi-Kyyrölä-Muolaankylä. (Vain tarvittaessa Sakkolan taajama.)
Kohteista kaikki eivät ole kenellekään tuttuja, mutta ovat osaltaan muodostaneet Suomen
historiaa nykyiselläkin alueellamme monella tavalla muistojen lisäksi.
https://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/antrea/antreanhistoria.htm
http://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Antrea/Perustietoa
ANTREA on pieni kaupunkikohde, joka matkoilla ikävästi ohitetaan ilman huomiota.
Käyntikohteita kirkon rauniot http://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/44
ja käynti sankarihautausmaalla-/muistomerkillä.
https://fi.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4is%C3%A4l%C3%A4
http://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Raisala/Perustietoa
RÄISÄLÄN luterilainen seurakunta mainitaan jo 1635 ja pitäjässä ovat varttuneet mm. Mannerheim-
ristin ritari Hugo Laukkanen, liikemies ja kansanedustaja Juho Lallukka ja kansanedustaja Väinö
Kaasalainen. Käyntikohteina Räisälän kirkko ja hautausmaa.
http://www.metsapirtti.net/frames.htm Monipuoliset sivut, joihin kannattaa tutustua!
http://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Metsapirtti/Perustietoa
METSÄPIRTIN Taipale ja Terenttilä tunnetaan talvisodan taisteluista, joiden aikana Suomen
armeija torjui puna-armeijan hyökkäykset koko sodan ajan. Alueesta on tullut suosittu matkakohde
ja siellä on jonkin verran venäläisten kesämökkiasutusta.
Entinen kirkon paikka http://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/70/country/9/area/20
Opastavaa tietoa lisää sivustolla http://www.metsapirtti.net/kartat/opasteet.htm
http://www.rautu.fi/Tallenne/EntinenRautu/Yleiskatsaus.htm  ... runsaasti historiaa
http://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Rautu/Perustietoa  ... ja lisää!
RAUTU on päässyt nauttimaan IGORA-laskettelu- ja viihdekeskuksesta ja uudesta Pietarin
tiestä, joka tuo sikäläistä keskiluokkaa lomailemaan ympäri vuoden. Jos käytte tutustumassa
uudehkoon ortodoksiseen kirkkoon niin muistakaa pukeutumista koskevat säännöt.
http://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Valkjarvi/Perustietoa
VALKJÄRVELLÄ taistelleen JR49 historia on synkkä, ohjelmalinkki kuunteluun on alla
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/06/09/sotilaiden-aanet-4-pois-pyyhitty-pataljoona
http://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Muolaa/Perustietoa
MUOLAA-Kyyrölä-Muolaankylä osittain vanhaa turistitietä Viipuriin on tuttua monelle ns.
vanhalle Leningradin kävijälle ja ruplapiilot Mannerheim-linjan bunkkereilla. Muolaan entisen
kirkon paikka http://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/55/country/9/area/51

klo 18.00 mennessä paluu Viipuriin ja klo 19.00 PÄIVÄLLINEN hotellissa.

5.7. klo 11.40 lähtö Kauppahallille ja sieltä kotimatkalle klo 12.30



4.7. KOHTEET ENNEN TAUKOA

4.7. KOHTEET TAUON JÄLKEEN

Kohteissa pidettävien taukojen pituus on määriteltävä siten, että paluu Viipuriin on merkittyyn aikaan.
Näin ehtii valmistautua ruokailuun ja vapaavalintaiseen illanviettoon kaupungissa.

< Kirvun Sairala

Tåssä karttakuvat hahmotta-
maan kulkureittejä niille,
joille alue ei ole ennestään
jo tuttua. Toivottavaa tietysti
on saada osanottajia myös
niistä, joilla on ja jotka jakaa
tietoa suomalaisuuden ajasta
muille mukana matkustaville.
Monella on käytössä Internet
ja sieltä löytyy monipuolista
tietoa menneeltä ajalta sekä
monista muistomerkeistä.
Merkityltä reitiltä voidaan
tehdä pieniä poikkeamia
edellytyksellä, että pysytään
riittävän hyvällä tiellä ja
mikäli tie päättyy on perillä
oltava hyvä kääntöpaikka.
Näin ei ”kotikyläretkillä” ole
aina, ikävä kyllä ollut.

3.7. REITIN KOHTEET


