
 307,- (20 aikuista matkustajaa)
319,- (18 aikuista matkustajaa)
334,- (16 aikuista matkustajaa)

Lisävuodemajoituksella -20,-  H1-lisä 69,-

RYHMILLE ALENNUS!

Mekka-nimellä matkoja yli 27 vuotta

01.-03.09.2017

KATSO HOTELLIN SIJAINTI WWW-SIVULTA!

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***

Kokonaishinta ryhmäkoon
mukaan (enintään 25 hlöä)

HINTAAN S ISÄLTYY;
- matkat hyvätasoisella turistibussilla
- majoitus hotelli  ”MOSKOVASSA”***
  2 hengen standard-luokan huoneissa
- viisumin rekisteröintimaksu hotellissa
-   AAMIAISET NOUTOPÖYDÄSTÄ
- 2.9. opastettu kaupunkikiertoajelu sekä
   Eremitaasin taidemuseo sisältäen myös
   Pääesikunnan rak. sijaitsevan näyttelyn
-  Pietarhovin retki sis. opastuksen, mutta
   ei pääsylippuja, jotka opas ostaa kassalta
   ja ne maksetaan hänelle ruplilla
-  2.9. iltaohjelmakuljetus, jos väh. 16 aikuista

Varaus on molempia osapuolia sitova asiakkaan suoritettua maksun matkastaan.
(Enintään 178,- hintaiset matkat; kertamaksu ja yli 178,- 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.

VIISUMIN HAKEMISTA VARTEN varaajalle lähetetään kynällä täytettävä ANOMUSKAAVAKE
ja täyttöohje. Anomus liitteineen on oltava Matka-Mekka Oy:llä viimeistään ohjeessa
ilmoitettuun 31.7. 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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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.

Iltaohjelmalippujen hankinnassa avustaa
opas. Liput ohjelman mukaan lisämaksusta.

Aikataulun ajat ovat paikallisaikoja. Venäjän aika
on kesäkaudella sama kuin Suomessa.
Rajamuodollisuudet voi aiheuttaa muutoksia aikatauluun.

A I K ATA U L U

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

03.00       Porin l inja-autoasema 22.55
03.20      Nakkila, VT 2 pikavuoropys. 22.30
05.00   Forssa Autokeidas; tauko 20/30 min 20.40
07.20    ABC-Karjaa, tauko 30/20 min 18.45
08.35  Helsinki, Kiasman tilausajopys. 17.30
09.30   Porvoo, torin reunan turistipys. 16.30
11.20  Karhula; Amiraali tauko 45 min 14.45
13.45   ”Viipurin Veikot” ostosaika 20 min ---.---
xx.xx   VIIPURI, paluutauko 45 min 12.00
17.00   PIETARI, hotelli ”MOSKOVA” 08.45

Lisätietoa ohjelmasta 2. arkilla.

sisältö 3 arkkia



MATKA-MEKKA OY - FINLANDMATKA-MEKKA OY - FINLANDMATKA-MEKKA OY - FINLAND

MATKAOHJELMA
01.09.    Ei bussin käyttöä vaativaa ohjelmaa majoittumisen jälkeen.

               Seuraavien päivien aamiaiset ovat noutopöydästä,
          joten kelloajat ovat ohjelma huomioiden vain ohjeellisia.

03.09. klo 07.30 AAMIAINEN RAVINTOLASSA
klo 08.45 LÄHTÖ KOTIMATKALLE

Paluumatkalla 45 minuutin tauko VIIPURIN
Kauppahallilla ja käynti raja-aseman Tax-Freessä.

02.09. klo 07.30 AAMIAINEN RAVINTOLASSA
klo 09.15 lähtö hintaan sis. ohjelmaan sisältäen opastetun kaupunki-

kiertoajelun, EREMITAASIN taidemuseokäynnin sekä Pää-
esikunnan rakennuksessa (palatsiaukion reunalla) olevan
uuden näyttelyn pääsymaksut, korvakuulokkeet ja opastuksen.

Eremitaasi-käynti on varattu alkavaksi klo 10.30 (aika sitoumuksetta),
   jonka jälkeen välipala-/kahvitauko. Suosittelen otettavaksi
   mukaan jo hotellilta pikkusyötäväksi hedelmiä, suklaata
   ym. sillä 3 ruokalajin lounaaseen ei ole varattu aikaa. 

Matkan hintaan sisältyy iltaohjelmakuljetus, jos väh. 16 aikuista.

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=fi

Ota ohjelma
mukaan matkalle,
ei tarvitse katsella
ilmoitustaululta!

VALMIS- & RYHMÄ- & YKSITYISMATKAT VENÄJÄLLE & KARJALAAN & BALTIAAN MEILTÄ!
Postiosoite: Koulukatu 7  FI-23500 UUSIKAUPUNKI  e-mail: matka-mekka@matka-mekka.fi
www.matka-mekka.fi Tel. +358-2-8423512 Y-tunnus 0780413-2  Kr.nro. 477.838 Kuv 3426/00/Mj
 Ryhmille myös matkaohjelmien suunnittelu toivomuksenne huomioiden
 ja bussikuljetukset Venäjän sekä Baltian tuntevin, kokenein kuljettajin.

Kävely lähes meren rantaan ja katselu
sieltä suihkulähteille osoittaa kohteen
erikoisuuden, joka on rakennettu
TSAARIEN KESÄNVIETTOPAIKAKSI jo
vuonna 1710 Alkuperäisen luonnoksen
tekijä on tuntematon, mutta myöhemmin
suunnitteluun osallistuivat J.-P. Leblond,
P. Jeropkin, M. Zemtsov, V. Rastrelli ja
A. Voronihin tunnetuimmat mainittuina.
Vuoden 1941 syyskuusta v. 1944 tammi-
kuuhun alue oli saksalaisten valloittama
ja tuhoutui miltei täydellisesti.
Jälleen kohde on ei ainoastaan nähtävyys,
vaan suuresti vaikuttava kohde suihku-
lähteineen, joiden toimintaa voi testata!
Opas kertokoon kohteesta paljon lisää.

Puistokäynnin kesto, rappusilla l i ikkuminen
sekä oikeiden kenkien valinta huomioitava!
Liput PUISTOALUEELLA ostetaan museon kas-
salta oppaan toimesta hintaan 750,- ruplaa/hlö.

http://www.saint-petersburg.com/peterhof/

Hyvää matkaa toivoo Teille Matka-Mekka Oy & Aaro E. Mäkelä Oy

Kiertoajelu ja ohjelma jatkuu Pietarhovin loiston ihailuun!
Mukaan voi ottaa sateenvarjon tai sadetakin, eihän ne paljon paina!

Osanottajien määrä
on enintään 25 hlöä.
Näin osanottajat
saavat vastineen

ostetuille palveluille
opastuksenkin osalta.



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


