Hotelli OKTYABRSKAYA***+
Suomalaisittain
käytetään nimeä Hotelli LOKAKUU
Osoite: Ligovskij prospekt’ 10 191036PIETARI
Puhelin: (990-7812) -1181515 Fax -3157501
www.oktober-hotel.spb.ru (Eng. & Venäjä)
Sijainti: Kaupungin pääkatujen Nevski prospekt’in ja Ligovskij-prospekt’in risteyksessä.
Miltei vieressä on Pl. Vosstaniya-metroasema.
Rakennus: Valmistunut 1851 ja remontoitu
tasokkaasti nykyvaatimuksin viimeksi v. 2003
Huoneet: 1- ja 2- hengen huoneita, joissa kylpy/suihku, wc, puhelin ja televisio sat-kanavin.
Huoneluokat std, SemiDeluxe, Deluxe ja suite.
Yleiset tilat: Ravintolat, snack-baarit, kahvilat,
parturi-kampaamo, solarium, postipiste, pieni
kauppa, juna-/lentolipputoimisto, business-keskus & kuntosali, biljardisali ja valuutanvaihto.
Luottokortit: VISA & Visa Electron & MC
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4 PÄIVÄN MATKA 2017

HINTAAN SISÄLTYY;

TÄSSÄ RYHMILLE OHJELMAESIMERKKI

- matkat turistibussilla & Finlandia-laivalla
- 3.-5.7. Pietarissa majoitus ydinkeskustassa

Matkan kokonaishinta määräytyy
osanottajamäärän mukaan, jolla
jaetaan kuljetuskustannukset.

kuuluisassa OKTYABRSKAYA***+ hotellissa
- 5.-6.7. Narvassa majoitus NARVA hotellissa
- hotelleissa päivälliset & aamiaiset sekä
6.7. Finlandia-laivalla buffet-päivällinen
- 4.7. Puskinin- tai Pavlovskin palatsi-retki ja
iltapäivällä Venäjän taiteen museoon
tutustuminen sis. pääsyliput ja opastuksen
- samalla toteutuu kaupunkikiertoajelu
- 5.7. PIETARI-NARVA matkalla opastettu
käynti PIETARHOVISSA sis. tutustumisen
ulkoalueeseen sekä puistoaluelipun
- 6.7. Tallinnaan saavuttaessa ostoskierros
käytettävissä olevan ajan mukaan

AIKATAULU
BUSSI: Asiakasryhmä valitsee yrityksen
tai hankimme kuljetuksen puolestanne.
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VASTA SITTEN ANOMUKSEN TÄYTTÖ!
08.45 Karhula; Leikari, m/p.-tauko ---.--LISÄKSI HINTAAN SISÄLTYY
11.00 VIIPURI; KARUSEL-market xx.xx
VENÄJÄLLÄ OLESKELUN AJAKSI
16.00 3.7. PIETARI / HELSINKI 6.7. 21.30
VIISUMIN MYÖNTÄMISEN EHTONA VAADITLAIVAMATKA
TAVA HOITOKULU-/KULJETUSVAKUUTUS.
xx.xx
H:KI; LÄNSITERMINAALI
21.00
VAKUUTUS EI sis. PERUUTUSTURVAA.
xx.xx
TALLINNA
18.30
Oma matkavakuutus on paras tehdä ennakkomaksua maksaessanne. Vakuutus on voimassa
Ajat ovat paikallisaikoja. Venäjän aika on
peruutusturvan osalta maksupäivästä alkaen.
kesäkaudella sama kuin Suomen aika.
Varaus on molempia osapuolia sitova asiakkaan suoritettua maksun matkastaan.
(Enintään 178,- hintaiset matkat; kertamaksu ja yli 178,- matkoissa ennakkomaksu 60,-)
PERUUTUKSET MATKUSTAJAN TOIMESTA: Kulut 65-35 vrk ennen lähtöä 60,-, 34-25 vrk ennen
lähtöä 90,-, 24-15 vrk ennen lähtöä 50% matkan hinnasta. Alle 15 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 aikaan 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.
Lataa puhelimeen QR-koodi
ja kuvaa alla oleva koodi.

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 oppilaitosym. vierailuja toivomustenne mukaisiin
kohteisiin Venäjällä ja Baltiassa.

Bussikuljetukset kokenein kuljettajin!
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LISÄTIETOA MATKAOHJELMASTA:

Siniset tekstit (myös kuvissa): Tietokoneella ohjelmaa katsoen pääsee lisätietoihin
siirtämällä hiiriosoittimen tekstin päälle ja ”klikaten” kerran vasemmalla näppäimellä.
1. PÄIVÄ: Ajo Pietariin Terijoen kautta ja majoittuminen OKTYABRSKAYA-hotelliin, jonka
sijainti on erinomainen keskustan pääkatujen risteysalueen ja metroasemien vieressä.
Bussin käyttöä sisältävää ohjelmaa ei kuljettajaa koskevasta lepoaikalaista johtuen ole enää
majoittumisen jälkeen. PÄIVÄLLINEN HOTELLISSA klo 18.00
http://www.saint-petersburg.com/attractions/

http://eng.tzar.ru/

http://fi.wikipedia.org/wiki/Pavlovsk

2. PÄIVÄ: AAMIAINEN ja klo 09.30 lähtö Puskiniin, jossa kohteena on KATARIINAN PALATSI
(tai vaihtoehtona Pavlovskissa PAVLOVSKIN PALATSI). Edellä mainittuihin kohteisiin (n. 25 km)
ajo on osa opastettua kaupunkikiertoajelua. Paluu Pietariin ja ”välipala”-/kahvitauko, jonka
jälkeen lähtö VENÄLÄISEN TAITEEN MUSEOON ja samalla toinen osa kaupunkikiertoajelua.
PÄIVÄLLINEN HOTELLISSA klo 18.00 Lisämaksullisena ILTAOHJELMANA
on mahdollisuus KANAVARISTEILYYN. Ohjelmaa valmistettaessa risteilyhintoja ei ollut
saatavana, kun ”laivureilla” on loma. Tämä ohjelma maksetaan Pietarissa oppaalle.
3. PÄIVÄ: AAMIAINEN ja klo 09.30 lähtö PIETARHOVIIN ja samalla Narvan suuntaan.
http://www.saint-petersburg.com/peterhof/

Pietarhovi voidaan korvata esim. Eremitaasilla
tai käynnillä Puskinissa Katariinan Palatsissa,
- tällöin ohjelma sopii hyvin talvikaudellekin!
Puistokäynnin kesto, rappusilla liikkuminen
sekä oikeiden kenkien valinta huomioitava!
Jos et osallistu ko. ohjelmaan, hyvitetään lipun hinta
edellyttäen sitovaa ilmoitusta varausvaiheessa.

Täällä puistoaluelippu ja opastus sisältyy
matkan hintaan ja kävely lähes meren
rantaan ja katselu sieltä 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 tammikuuhun alue oli saksalaisten valloittama
ja tuhoutui miltei täydellisesti.
Jälleen kohde on ei ainoastaan nähtävyys,
vaan suuresti vaikuttava kohde suihkulähteineen, joiden toimintaa voi testata!
Opas kertokoon kohteesta paljon lisää.

Seuraavaksi ajetaan Ivangorodiin ja raja-aseman sekä sillan yli toiseen naapuriimme Eestiin.
Narvassa majoittuminen NARVA-hotelliin ja PÄIVÄLLINEN klo 18.30
Aikaa jää vielä ennen ruokailua pieneen kierrokseen bussilla/kävellen tutustua
vanhan linnoitus- ja rajakaupungin elämään ilman opastusta.

Hotelli NARVA***
OSOITE: Puškini 6 EE-20308 NARVA
PUHELIN: (990) + 372 - 35 99600
Lisätietoja: www.narvahotell.ee
SIJAINTI: Ydinkeskustan alueella.
RAKENNUS: Vanha, mutta remontoitu/
nykyaikaistettu vuonna 2004 Hissi on.
4 majoituskerrosta, joista 2.-kerroksen
HUONEITA 51, joissa suihku, wc, puhelin, televisio ja maksuton internet.
Sviiteissä ja business-lk:n huoneissa
on lisäksi mini-baari ja sauna.
PALVELUT: Ravintola ja kokoustilat.
Hotellin edessä on asiakaspysäköinti.
LUOTTOKORTIT: Visa Electron MC
Hotelli INGER hyvä vaihtoehto!

http://tourism.narva.ee/?lang=6

NARVA sai nimensä Narvan koskesta ja kaupungin perustamisvuotena pidetään vuotta 1240 Sijainti n. 130 km Pietarista ja
n. 210 km Tallinnasta, nykyisin Eestin 3. suurin kaupunki.
Tanskalaiset perustivat aikoinaan paikalle Hermannin linnoituksen, joka merkitsi myös pysyvää asutusta alueella.
Narvaa ovat hallinneet myöhemmin ulkopuoliset valloittajat,
saksalaiset ritarit, ruotsalaiset ja venäläiset. Siksipä Narvaan
liittyy erityisen paljon sotahistoriaa ja suuria taisteluita.
Opastettua ohjelmaa Narvassa ei opastilanteesta (FI) johtuen ole!

4. PÄIVÄ: AAMIAINEN ja klo 09.00 lähtö kohti TALLINNAA. Matkalla pari pientä taukoa, joista toinen
esimerkiksi Rakveressä. Tällöin jää aikaa vielä käyntiin tavaratalossa Tallinnassa täydentämässä
ostoksia. (Vaihtoehtona tuntuvasti edullisemmin voi tehdä tietyt ostokset jo Rakveressä.)
Tallinnan satamassa oltava bussin laivauksen vuoksi 75 minuuttia ennen laivan lähtöaikaa,
jossa kuljettaja lunastaa laivaannousukortit ja jakaa ne bussissa odottaville matkustajille.
klo 18.30 PÄIVÄLLINEN FINLANDIA-LAIVAN RAVINTOLASSA.

TERVETULOA KAHDEN MAAN KIERTOMATKALLE TOIVOTTAA MATKA-MEKKA Oy

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 reittitaksiliikennettä. 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.
Monipuolista tietoa www.visit-plus.com/fi/node/3601

PIETARISSA USEIN KÄYTTÄMIÄMME HOTELLEJA:
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 VAIHTOEHTOJA 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.

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.

