
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/

+ Kannakselle
30.6.-3.7.2018

1.7. SIIRANMÄKI-KUUTERSELKÄ
oppaana majuri evp Maunu Uoti
2.7. JOHANNES-KUOLEMAJÄRVI-PERKJÄRVI

OMALLA
VIISUMILLA

vain 300,-

HINTA 375,- RETKET SISÄLTÄEN
Retkien kohdetietoja 2. arkilla

HUONE YHDELLE-lisämaksu 69,-

2.7. kohteet tuntee ryhmän yhteys-
henkilö Juhani Karhu 0400-861245
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Mekka Oy

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

H I N T A A N  S I S Ä L T Y Y ;
- matkat hyvätasoisella turistibussilla
- 30.6.-3.7. Viipurissa majoitus htl. Druzbassa
  sis. rek.maksun, AAMUSAUNAN ja AAMIAISET
  (vahvistettu kunnostetut std-huoneet = improved)
- 30.6.-2.7. PÄIVÄLLISET (3 RUOKALAJIA)
- 1.-2.7. RETKIKULJETUKSET + retkikahvit
  katso kohteet ja ota mukaan matkaohjelma
- opas/tulkki IRINA on mukana 1.-2.7. 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!

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 28.5. 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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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.

01.40           Porin Matkakeskus 24.00
02.30        Rauman linja-autoasema 23.15
03.10  Laitilan Shell; paluutauko 30 min 22.10
04.00    Raision Kaupungintalon pys. 21.25
04.15      Auranlaakson ABC:n piha 21.10
04.25    Piikkiön ohikulkutien pysäkki 20.50
04.55    Halikon Shell HelmiSimpukka 20.25
06.05 Suomusjärvi Kivihovi tauko 30/30 19.20
06.30      Muijalan liittymän pysäkki 18.50
07.25 Helsinki; Kiasman turistipysäkki 17.50
09.25    Pernajan ABC tauko 45/45 min 16.00
12.30 Torfjanovka; Viipurin Veikot xx.xx
xx.xx    VIIPURI; KAUPPAHALLI 12.30
14.00 VIIPURI; Hotelli DRUZHBA 11.40

 SODAN 1944 ja KOTIKYLIEN HISTORIAA!

Kysy peruutus-/
mahdollisia

lisäpaikkoja!



30.6. Majoittumisen jälkeen ei ole kuljetusta sisältävää ohjelmaa johtuen kuljettajaa koske-
vista lepoaikamääräyksistä. Meno-paluun taukopaikat on määritelty samoin perustein.

Tämänkin ohjelman maisemia on Matka-Mekan nimissä organisoiduilla matkoilla katseltu jo yli 28 vuotta.
Sydämelliset kiitokset suurelle sekä uskolliselle asiakasjoukolle ja jokaiselle matkalaiselle erikseen.

Internet on tehnyt ohjelmien teon helpoksi ja käytän linkkejä tarjotakseni helposti haettavaksi lisätietoa.
Mobiilipuhelimella tietojen haku ja täydentäminen kohteessakin on helppoa, mutta muista Venäjällä hinta!

Keino käyttää puhelinta edullisesti on ostaa venäl. Prepaid-kortti, esim. Megafon, MTS, Tele2 tai Bee Line.
Monessa puhelimessa on 2 korttipaikkaa, joten suomalaisen operaattorin kortin voit jättää paikalleen käyttöä varten.

Kortin valitsemallesi ruplamäärälle saat venäläisestä puhelinkaupasta ja sen rekisteröintiin tarvitaan passi tai sen kopio.
Kaikilla ei ole Internettiä, mutta esim. kirjastot auttavat saamaan tietoa. Ystävällisin terveisin Pentti Pöyhönen.

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.

PÄIVÄOHJELMAT PÄÄPIIRTEITTÄIN:

1.-2.7. 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
jokainen itse. VIIPURISSA kohteita omatoimisille: Alvar Aallon Kirjasto, Eremitaasi, Sotamuseo,
Viipurin Linna sekä monta muuta kohdetta ja onhan Viipurissa paljon edullista ostettavaa.

3.7. klo 11.40 lähtö Kauppahallille ja sieltä kotimatkalle klo 12.30

Hyvää matkaa toivoen Matka-Mekka Oy ja Aaro E. Mäkelä Oy

QR-koodi

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.

2.7. 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

klo 16.00 mennessä paluu Viipuriin ja ostoskierros ennen hotelliin ajoa.
klo 18.30 PÄIVÄLLINEN hotellissa, jonka jälkeen menneen päivän “puintia”.

Siiranmäki -tietoa + kuvia ennakkotutustumista varten
http://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/102
http://willimiehenjaljilla.blogspot.fi/2017/09/kivennapa-siiranmaki-1944.html

Kuuterselkä -tietoa + kuvia ennakkotutustumista varten
http://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/106
http://willimiehenjaljilla.blogspot.fi/2017/09/kanneljarvi-kuuterselan-taistelun.html

Muolaa, panssariesteet, Kyyrölän kirkon alue, sankarihaudat ja muistomerkit
kuuluvat saumattomasti tämän alueen historiaan, tässä muutama näkymä
http://willimiehenjaljilla.blogspot.fi/2017/08/muolaa-kyyrolan-kirkko-ja-sankarihaudat.html

1.7. klo 09.00 lähtö KESÄN 1944 SIIRANMÄEN ja KUUTERSELÄN
SURULLISEN KUULUISILLE TAISTELUPAIKOILLE oppaana ja
asiantuntijana toimivan majuri evp Maunu Uotin johdolla.
Jatkosodan aikana, kymmenes päivä kesäkuuta 1944, Neuvostoliittolaiset joukot aloittivat
suurhyökkäyksen suomalaisia joukkoja vastaan tarkoituksena lyödä suomalaiset polvilleen.
Tämän täydellisen yllätyksen torjumiseksi käytiin mm. kaksi erittäin kovaa torjuntataistelua
samanaikaisesti Kannaksella. Osasto Ehrnrooth taisteli everstiluutnantti Adolf Ehrnroothin
johdolla Siiranmäessä ja Panssaridivisioonan Jääkäriprikaati eversti Albert Puroman
johdolla Kuuterselässä. Käymme tutustumassa molempiin taistelupaikkoihin.
Siirtymisien aikana saamme myös yleistietoa sotahistoriasta.


