
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.

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
ILMAN TULKKAUSTA

EREMITAASI

OMALLA
VIISUMILLA
203,-/193,-

PORI-TKU-HELSINKI alue 278,-
PORVOO-VAALIMAA alue 268,-

30.11.-02.12.2018

Alle 12-v. lisävuodemaj. 198,-      H1-LISÄ 40,-

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”)
- 30.11. PÄIVÄLLINEN pöytiin tarjoiltuna
- 01.12. klo 9.30 alkaen kuljetus ostoksille
  kokonaan uusittuun KARUSEL-markettiin,
  Talikkalan torille ym. toiveita huomioiden
- klo 13.00-15.35 Ev.Lut. kirkkokäynnin kuljetus
- klo 15.35-18.00 bussi varattu Kors’kuljetukseen
- 01.12. 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; Oskarinaukion pys. 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
---.---    Tarvittaessa Helsingin kautta ---.---
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.

Varaus on molempia osapuolia sitova asiakkaan suoritettua maksun matkastaan.
(Enintään 178,- hintaiset matkat; kertamaksu ja yli 178,- matkoissa ennakkomaksu 60,-)
PERUUTUKSET MATKUSTAJAN TOIMESTA: 60-45 vrk ennen lähtöä toimistokulut 25,-hlö, 44-21 vrk

kulut ennen lähtöä 60,-, 20-7 vrk ennen lähtöä 50% matkan hinnasta, 6-3 vrk ennen lähtöä 75% matkan
hinnasta ja kun matka peruutetaan alle 3 vrk ennen lähtöä veloitetaan 95% matkan hinnasta.

Lisäksi alle 14 vrk ennen lähtöä veloitetaan ryhmäviisumista ja hoitokuluvakuutuksesta 75,-/hlö.

HUOMIO! 20 nopeinta varaajaa; retki KORS’-olutpanimoon opastettuna sis. hintaan.
Ilmoita sitova osanottosi matkavarauksen yhteydessä. (Ohjelma 1.12. klo 15.35-18.00)

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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Tervetuloa perinteiselle Pikkujoulumatkalle!
1.12. päivän teemat; klo 9.30 lähtö ostoskierrokselle, jossa 1. kohteena
on kokonaan uudistunut Viipurin monipuolisin market KARUSEL sekä
2. kohteena TALIKKALAN TORI. Muut kohteet toivomuksia huomioiden.
klo 12.30 paluu hotellille ja valmistautuminen seuraavaan ohjelmaan.

KAUNEIMMAT JOULULAULUT -YHTEISLAULUTILAISUUS klo 13.30-15.30
INKERIN EVANKELIS-LUTERILAISESSA KIRKOSSA (tiedot kuvatekstissä).
Kanssamme tilaisuudessa on osanottajia itärajan tuntumasta Suomesta paikallisten osanottajien lisäksi.
Meillä Suomessa ei kaikille ole turvattu jokapäiväisen ruoan hankintaan mahdollisuutta, jota paikataan
ruokajonoilla. Viipurissa näitä julkisesti näkyvinä ei ole, mutta tämä ei merkitse tarpeettomuutta apuun.

Tähän Pietari-Paavalin luterilaiseen kirkkoon pääsee tutustumaan
koko ryhmä iltapäivän ohjelman yhteydessä. Tervetuloa mukaan!
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.

Auttajana vähempiosaisille kirkon toiminta on merkittävä ja siksi esitän teille henkilökohtaisen pyynnön:
Kuka haluaa nähdä pienen kanssaihmisen auttamiseksi vaivan hankkii viemisinä kirkolle vaihtoehtoina

pakkauksen puuro-/vellihiutaleita, makaroonia/pastaa tai täyssäilykkeenä liha-/herne-/vihanneskeittoa.
Ajatuksena on se, että tuotteista on ruoan valmistus ja jakelu vaatimattomissakin olosuhteissa helppoa.

Tuotteet voivat olla bussin tavaratilassa niiden kirkolle 1.12. luovutukseen saakka. Kiitos avustanne.

PÄIVÄN 3. TEEMA TUTUSTUMINEN OLUEN VALMISTUKSEEN KORS’
-PANIMOLLA n. klo 15.50 - 17.30 (etäisyys Viipurista n. 10 km)

Hotellilta klo 15.35 lähtö bussillamme panimolle,
jossa tutustumme toimintaan panimon oppaan
johdolla. Tulkkimme avulla saamme käsityksen
miten valmistuu olut, joka ei ole bulkkituotantoa
vaan saavuttaa laatua- sekä aromeja tavoittelevat
oluen ystävät. Tähän opastettuun osaan panimotilojen
puolelle sopii vain 20 osanottajaa varausjärjestyksessä.
VARAUS TEHTÄVÄ MATKAVARAUKSEN YHTEYDESSÄ!
Panimon ravintolassa on maistiaisina sis. 5-7 erityyppistä
olutta panimon omaa valmistusta olevien perunalastujen
kanssa. (Professionaalinen-, makuja neutraloiva valinta.)
5 erilaista olutta 10 cl/laji hintaan 200,- ruplaa.
Maisteluohjelma on vapaaehtoinen.
Panimon ravintolakäynti ja maistiaiset on kaikille
mahdollinen ja oluita voi ostaa muovipulloissa myös
mukaan. PALUU HOTELLILLE klo 18.00 MENNESSÄ.

SUOMALAISTA PANIMOTOIMINNAN
HISTORIAA VIIPURIN ALUEELLA:
Pantsarlahden Oluttehdas     Viipurin Olut Oy
Mallaskatu 9-13/Brahenkadun kulma    Eliaankatu 5 Repola
Toiminta-aika 1863-1944     Toiminta-aika 1863-1944
Papula Ölbryggeri     F. Sergejeffin Oluttehdas Oy
Papulank. 16/Myllysaarenk. 11 kulma    Kannaksentie 18-24
Toiminta-aika 1875-1881     Toiminta-aika 1888-1939

LOPPU KOITTI VIIPURISSA
SUOM. OLUEN TUOTANNOLLE
Venäläisten vallattua Viipurin 20.6.1944 jäi
Viipurin Olut Oy:n varastoihin ja käymis-
altaisiin suuret määrät I-luokan olutta.
Nämä herkut hupeni nopeasti Puna-
armeijalaisten kuiviin ja pölyisiin suihin.

Vaikka Venäjää on juomakulttuuriltaan tavallisimmin totuttu pitämään väkiviinojen maana, ei näin ole aina ollut.
Oluen panemisella on Venäjälläkin pitkät perinteet ja juoma oli myös hovin suosiossa erityisesti Katariina Suuren
aikakaudella 1700-luvulla. Silloin Venäjälle houkuteltiin töihin englantilaisia- ja belgialaisia panimomestareita ja
noilta ajoilta peräisin ovat mm. Russian Imperial Stout, joka oli Pietarin kylmiin oloihin kehitetty tumma- ja
erittäin vahva olut. Olutta valmistettiin Thralen panimossa Lontoossa, josta sitä rahdattiin meriteitse Pietariin.

KATSOTAAN, ONKO OLUTOSAAMISEN HISTORIA SIIRTYMÄSSÄ?

HISTORIASSA KIRKKO ja KAPAKKA OVAT LÄHELLÄ TOISIAAN .....

Ruokailu- ja tarkemmat ohjelmatiedot seuraavalla arkilla.



TERVETULOA KATETTUUN PÖYTÄÄN ”KARELIASSA”!

Ruoka-aine rajoitteisille teemme muutoksia tarpeen mukaan kun
niistä ilmoitetaan viimeistään 19.11. samalla sisällöstä sopien.

30.11.2018 klo 18.00 PÄIVÄLLISMENU

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
      1.12.2018 klo 19.00 PIKKUJOULUMENU
        Kylmä alkupala: Lohta sitruunan ja oliivien kanssa sekä
     kaikille sopiva yllätyslisäke herkkutalon tapaan valmistettuna

Lämmin alkuruoka: Blinit sisältäen kinkkua, sieniä ja
Creme Bonjour yrtti-tuorejuustoa (ei sipulilla maustettu annos)

     Keitto: Kana-vihanneskeitto kermaisella liemellä haudutettuna
 Lämmin pääruoka: Paistettu lohimedaljonki parsalla kermakastikkeessa

lisäkkeenä ranskalaiset 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, ranskalaiset perunat,

leipää ja voita, kivennäisvettä ja kahvi/tee

RUOKAILUN PÄÄTTEEKSI LAULU- ja TANSSIMUSIIKKIVIIHDETTÄ (sitoumuksetta).

02.12. klo 07.30 alkaen AAMIAINEN ”KARELIA”-RAVINTOLASSA
klo 11.10 ALKAEN OTETAAN LAUKKUJA BUSSIN TAVARATILAAN.

klo 11.30 LÄHTEE BUSSI KAUPPAHALLILLE
(klo 12.00 mennessä huoneiden- ja avainten luovutus)

HUOMIO! klo 12.30 kotimatkalle lähtö kauppahalliaukiolta.
Pikainen käynti Venäjän passintarkastuksen jälkeen Tax Free
myymälässä, jossa kelpaa eurojen lisäksi myös ruplat.

30.11.   majoittumisen jälkeen ei bussin käyttöä vaativaa ohjelmaa.

klo 19.00 PIKKUJOULUILLALLINEN ”KARELIA”-RAVINTOLASSA
Ole ajoissa paikalla, pöytäpaikat jaetaan saapumisjärjestyksessä.

KELLOAJAT VENÄJÄN AIKAA = 1 h edellä Suomen aikaa!

MATKA-MEKKA OY - FINLANDMATKA-MEKKA OY - FINLAND

01.12. klo 07.30 alkaen AAMIAINEN ”KARELIA”-RAVINTOLASSA 
klo 09.30 lähtö ostoskierrokselle KARUSEL-markettiin, Talikkalan

torille ja pellavakauppaan. (Kohdetoiveet pyritään huomioimaan.)
klo 12.30 paluu hotellille, ostokset huoneisiin ja pieni taukoaika

klo 18.00 PÄIVÄLLINEN hotellin ”KARELIA”-ravintolassa (II-kerros)

klo 13.10 lähtö KAUNEIMMAT JOULULAULUT yhteislaulutilaisuuteen,
joka alkaa 13.30 ja kuljetus hotellille lähtee klo 15.30

klo 15.35 lähtö hotellilta ”KORS”-panimolle, ohjelma klo 15.50-17.30


