
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.

PIKKUJOULUILLE & JOULUOSTOKSILLE

VIISUMIN HAKEMISTA VARTEN varaajalle lähetetään kynällä täytettävä ANOMUSKAAVAKE
ja täyttöohje. Anomus liitteineen on oltava Matka-Mekka Oy:llä viimeistään ohjeessa
ilmoitettuun 30.10. 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.

     EREMITAASLIPPU, OPASTUS, TULKKAUS sekä kuljetus 10,-€/hlö LISÄMAKSUSTA.
   Ohjelma varataan ja maksetaan ennakolta, jolla varmistuu varattavien lippujen määrä.

Osoite: Leningradski Pr. 19 (ent. Karjalankatu)
Puhelin: (Suomesta 990-781378)-25675
Sijainti: Hyvä; keskustassa, rautatie- ja linja-
autoasemalle sekä Kauppahallille n. 500 m.
Rakennus: Rakennettu 1928 Alakerran tilat
ja kaikki huoneet remontoitu v. 2001-2002
Kerroksia 7, 1 pieni hissi (ei sovi pyörätuoli!)
Huoneet: 2 ja 1 hengen huoneita, joissa wc.,
suihku, puhelin ja televisio ja 1 hengen huo-
neita ilman suihkua. (Huoneisiin sopii lisävuode.)
Palvelut: Ravintola, ”Karelia” II-kerroksessa,
ala-aulassa kahvila/drinkkibaari sekä lisäksi
kellarikerroksessa yökerho, saunatilat ja
hierontapalvelu varmimmin aikavarauksella.
HYVÄ HOTELLI YDINKESKUSTASSA!

www.vyborgvbg.ru

HOTELLI VIIPURI
OHJELMASSA MYÖS

EREMITAASI

OMALLA
VIISUMILLA
200,-/190,-

PORI-TKU-HELSINKI alue 270,-
PORVOO-VAALIMAA alue 260,-

02.-04.12.201601.-03.12.2017

Alle 12-v. lisävuodemaj. 190,-      H1-LISÄ 40,-

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 2727

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.

- matkat hyvätasoisella turistibussil la
- majoitus htl. ”VIIPURISSA” 2-hengen huoneissa
-  AAMIAISET ravintolan noutopöydästä
- viisumin rekisteröintimaksu (”valtion maksu”)
- 01.12. PÄIVÄLLINEN pöytiin tarjoiltuna
- 02.12. klo 10.00 alkaen kuljetus ostoksille
  TALIKKALAN TORILLE, kodinsisustus- ym.
  liikkeisiin, jotka sovitetaan EREMITAASI-
  käynnin kuljetukseen Etelävallille/Ladanovalle
  ja LUTERILAISEN kirkkokäynnin kuljetukseen
- 02.12. JUHLAILLALLINEN ”kansallisjuomin”

H I N T A A N  S I S Ä L T Y Y ;

RUPLA ON EDELLEEN EDULLINEN MAKSUVÄLINE!
Etu koskee vain venäläisvalmisteisia tuotteita.

Ajat ovat paikallisaikoja. Venäjän aika on
talvikaudella 1 tunnin edellä Suomen aikaa.

13.30  ”Viipurin Veikot” ostosaika 30 min xx.xx
xx.xx   VIIPURI; KAUPPAHALLI 12.30
14.15   VIIPURI;  hotelli ”VIIPURI” 11.30

01.10       Porin l inja-autoasema 23.10
02.05       Rauman linja-autoasema 22.10
02.55  Laitilan Shell; tauko 15/30 min 21.10
03.45     Raision Kaupungintalon pys. 20.20
04.10     Turun linja-autoas. tilausajopys. 20.05
04.30                 Kaarina Center 19.45
05.05    Halikon Shell HelmiSimpukka 19.05
06.25    Lohjan ABC tauko 30/20 min 18.00
06.35      Muijalan liittymän pysäkki 17.50
---.---         Helsingissä kehä I -reittiä ---.---
08.30    Pernajan ABC tauko 45/45 min 16.00

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

A I K A T A U L U

Tervetuloa matkalle mukaan myös ABC Amiraalista,
Haminan linja-autoasemalta ja Rajahovin pihasta.

Kelloajat ilmoitetaan n. kaksi viikkoa ennen lähtöä.



TERVETULOA KATETTUUN PÖYTÄÄN ”KARELIASSA”!

Ruoka-aine rajoitteisille teemme muutoksia tarpeen mukaan kun
niistä ilmoitetaan viimeistään 21.11. samalla sisällöstä sopien.

Tervetuloa perinteiselle Pikkujoulumatkalle!
Kun menopäivän väsymys on nukuttu pois on täydelle päivälle
tarjolla täysi ohjelma niille, jotka haluavat ohjelmaan osallistua.
Taidekoulun EREMITAASI tarjoaa teeman (sitoumuksetta),
Flaamilaista taidetta ja esineistöä 1600-luvulta.
Osanottajien määrä on rajoitettu n. 25 henkilöön, joten
mukaan pääsee varausjärjestyksessä. Määrä on rajoitettu,
että osanottajat kuulevat tulkkauksen ja saavat lisämaksulle
vastineen. Bussilla pyritään viemään museon sisäänkäynti-
tasanteelle asti, jolloin välttyy ulkorappusten käytöltä.
Sisällä rappusilta ei voi välttyä. Liikuntaesteisille tämä
kohde ei siis sovi. Lippu+opastus+tulkkaus 10,-
Tähän Pietari-Paavalin luterilaiseen kirkkoon pääsee tutustumaan
koko ryhmä iltapäivän kahvitauon jälkeen. Kirkon suunnitteli arkkitehdit
J. Brockman ja G. F. von Veldten
Kirkko rakennettiin tiilestä ja rapattiin. Kirkko valmistui vuonna 1796 ja
vihittiin Neitsyt Marian elävöittävän lähteen ikonin muistolle. Kirkkoa
korjattiin vuosina 1932–1933 ja 1939 Yksi jumalanpalvelus pidettiin
ennen talvisotaa. Kirkko paloi Jatkosodassa Viipurin takaisin valtauksen
yhteydessä vuonna 1941 siten, että siitä jäi jäljelle ainoastaan tiilirunko.
Venäläiset rakensivat kirkon nykykuntoon vuonna 1997.
Tapaan kuuluu naisilla päähineen (huivi tms.) käyttö kirkossa.

Kirkkovierailun tulkkaus sisältyy matkan hintaan, mutta kirkon hyväksi kerätään kolehti.

1.12.2017 klo 18.00 PÄIVÄLLISMENU
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      2.12.2017 klo 18.30 PIKKUJOULUMENU
Kylmä alkupala: Lohta sitruunan ja oliivien kanssa sekä

uunissa paistettua kinkkua
Lämmin alkuruoka: Blinit sisältäen kinkkua, sieniä ja

Creme Bonjour yrtti-tuorejuustoa (ei sipulilla maustettu annos)
Keitto: Ukrainalaiseen tapaan Borsch-keitto pullan kanssa

(tavasta/reseptiikasta poiketen ei sisällä valkosipulia)
Lämmin pääruoka: Paistettu kuhafile sienikastikkeella lisäkkeenä

keitetyt perunat yrttien tai yrttivoin kanssa,
leipää, voita ja pieni pullo kivennäisvettä

Palojen painikkeena glögiä 200 gr/hlö & vodkaa 50 gr/hlö,
jonka makua loiventamaan karpalomehua 200 gr/hlö &

samppanjaa 150 gr/hlö (puolikuiva/puolimakea) esim. Igristoje

kahvi tai tee valinnan mukaan pienen leivonnaisen kera

Kreikkalainen salaatti, borschkeitto moskovalaiseen tapaan,
kanakyljys kiovalaiseen tapaan, lohkoperunat,

leipää ja voita, kivennäisvettä ja kahvi/tee


