
Seuraavalla arkilla kalastusta Vuoksen vesillä.

”KOTIKYLÄRETKET” sukujen entisille
asuinpaikoille ovat vähentyneet eniten
luonnollisen poistuman kautta.
Sukujen nuorimpien polvien käytännön
tietoutta kartuttaa parhaiten käynti
suvun ”juurilla”. Matkajärjestelyissä
autamme pitkällä kokemuksella sekä
luotettavien venäläisten kumppanien
avulla parhaaseen tulokseen pyrkien.
Hankimme majoitukset, viisumit,
kuljetuksen ja tarvittaessa tulkin ja
oppaan palvelut. Tulkin avulla saatte
kontakteja paikallisiin asukkaisiin.

Venäläistä restaurointia tässä
ja tietysti vieraanvaraisuutta!

KOTIKYLÄKÄYNNIT SUVUN NUOREMPIEN KANSSA!

Puolihoitoon sisältyy aamiainen ja lounas tai päivällinen tai illallinen.

http://priozersk-motel.net/etusivu.html

VAIHTOEHTOISIA MAJOITUSKOHTEITA esimerkiksi
Motelli Vapaa-Aika Majoitus kahden hengen huoneessa niin, että samaan

           mökkiin ei majoiteta muita, saunalla ja puolihoidolla  54 €/vrk/hlö.
Majoitus erilliseen mökkiin (45 m²), 4-6 henkeä saunalla ja puolihoidolla 50 €/vrk/hlö.
Motelli Sampo Majoitus kahden hengen huoneessa puolihoidolla 49 €/vrk/hlö.
Hotelli ”Viipuri”Majoitus kahden hengen huoneessa puolihoidolla 48 €/vrk/hlö.
                                  Lisäksi hintaan sisältyy hotellissa perittävä passin rekisteröintimaksu. (H1-lisä 20,-/vrk)

TIEDOT MAJOITUSKOHTEISTA OSOITTEISTA;
http://www.vyborgvbg.ru/fi/http://sampomotel.ru/?lang=fi

Kohteet ja hintatiedot kuten “Kotikyläkäynneillä”.
Huomio! Tässä olevat hinnat ovat 1-7 henkilölle ja hintoihin lisätään tilauskuluina 40,- (ei henkilö)
Passin on oltava voimassa vähintään 6 kuukautta matkan päättymisen jälkeen.
Viisumiveloitus alle 8 osanottajalle 80,-/hlö + postituskulut ainoastaan pikakirjeenä.
Osanottajilla oltava todistus vakuutusyhtiöltä matkustajavakuutuksesta matkan kestoajalle.
VARAUS- ja PERUUTUSEHDOT: Saatuamme tilauksen ja Venäjältä vahvistuksen varaukseen
voitte peruuttaa varauksenne vähintään 45 vrk ennen lähtöpäivää 40,-/hlö peruutuskuluilla.
44-30 vrk ennen lähtöpäivää kulut 60,-/hlö ja alle 30 vrk ennen lähtöä 90,-/hlö lisättynä alle
18 vrk ennen lähtöä viisumiveloituksella jos asiakkaalla ei ole itse hankkimaansa viisumia.

HISTORIAAN jääneiden kohteiden katselu ja
menneisyydestä kertovat sota- ym. muistomerkit

BOLT-teksti toimii tästä arkissa
muunnetussa PDF-tiedostossa

HISTORIA on tuhonnut paljon, mutta
myös suojellut useita kohteita kuten
kuvassa olevan kirkon. Luterilaisten kirk-
kojen käyttötarkoitus NL:n aikana muuttui
kulttuuritaloiksi, elokuvateattereiksi ym.
Niitä on pidetty kunnossa suomalaistenkin
avulla ja palautettu kirkkokäyttöönkin.
Sotiemme ajasta kertovia muisto-
merkkejä on pystytetty molempien osa-
puolten toimesta runsaasti. Näihin koh-
teisiin teemme ”paketteja” toiveiden
mukaan ja hankimme tarvitessa myös
asiantuntijatahon opastusta mukaan.Räisälän (nyk. Melnikovo) kirkko

Majoitusvaihtoehtoja lisää Karjalankannaksen ja Karjalan Tasavallan alueella
www.matka-mekka.fi/wp-content/uploads/2019/01/1-versio-2019-karjala-hinnat.pdf



Venettä käyttäen enintään 4 henkilölle
4 TUNNIN KALASTUSPAKETTI - heitto- ja vetouistelu sekä onginta
Pakettihinta 1-4 henkilöltä yhteensä 145,-
Tulkin palvelut 65,- henkilömäärästä riippumatta.
Ei pakollinen kun kuljettaja/opas Dmitri Kotov osaa vähän Suomea, mutta suosittelemme.

Venettä käyttäen enintään 4 henkilölle
10 TUNNIN KALASTUSPAKETTI - heitto- ja vetouistelu sekä onginta
Pakettihinta 1-4 henkilöltä yhteensä 240,-
Tulkin palvelut 125,- henkilömäärästä riippumatta.
HUOMIO! Mikäli Laatokalla mennään ns. vuonojen alueelle (matka 30-50 km) peritään
polttoaineesta lisämaksua 3000 ruplaa maksetaan Kotov’ille  (noin 40-45 euroa).

Venettä käyttäen enintään 4 henkilölle
2 PÄIVÄN KALASTUSPAKETTI - heitto- ja vetouistelu sekä onginta
Pakettihinta 1-4 henkilöltä yhteensä 505,-
Tulkin palvelut 220,- henkilömäärästä riippumatta.
MAJOITUS: Motelli Vapaa-Aika Majoitus kahden hengen huoneessa niin,
että samaan mökkiin ei majoiteta muita, saunalla ja puolihoidolla  54 €/vrk/hlö.
Majoitus erilliseen mökkiin (45 m²), 4-6 henkeä saunalla ja puolihoidolla 50 €/vrk/hlö.
Motelli Sampo Majoitus kahden hengen huoneessa puolihoidolla 49 €/vrk/hlö.

Puolihoitoon sisältyy aamiainen ja lounas tai päivällinen tai illallinen.

Vene on Laatokalla käyttöä varten 10.05.-24.06. ja
Vuoksen alueella 25.06.-24.08.2019 (noin-periodit)
Lähtöpaikkana Käkisalmessa on Vuoksen venesatama.
Majoituspaikaksi tarjoamme ensisijaisesti vähän ennen Käkisalmen
keskustaa Motelli Vapaa-Aikaa. http://priozersk-motel.net/etusivu.html
Mökit ovat mukavia majoittua ja ravintola- sekä sauna on käytettävissä.
Vaihtoehtona on SAKKOLAN Kiviniemen sillan pielessä Motelli Sampo.
http://sampomotel.ru/?lang=fi Motellin lähellä kalastus onnistuu rannaltakin
Kiviniemessä ja Suvannon alueella. Lähtö retkelle voi olla myös Kiviniemestä.

HEITTOVAPAKALASTUSTA LAATOKALLA ja
                                     VUOKSEN VESILLÄ!

TARJOAMAMME PALVELUT:
Vene: Silver Dorado, jossa Suzuki 115
perämoottori. Kellunta-/pelastusliivit on.
Kuljettaja Dmitri Kotov, jolla kokemusta
toiminnasta ja tietoa vesialueista.
Ruokailuvälineet ja kattila sekä kirves ja
moottorisaha nuotiopuita varten 10 tunnin
ja 2 pv:n retkille. Lisäksi 2 telttaa 2 pv:n
retkille. Jokainen vastaa hyttyskarkottimista
sekä lääke-/ensiaputarvikkeista. (2 päivän
yöpymisen sis. retkelle makuupussi mukaan.)
Mobiilipuhelimen akun lataus ennen lähtöä!

Majoitusvaihtoehtoja lisää Karjalankannaksen ja Karjalan Tasavallan alueella
www.matka-mekka.fi/wp-content/uploads/2019/01/1-versio-2019-karjala-hinnat.pdf

Alla oleviin hintoihin ei sisälly viisuminhankintakustannukset eikä
kuljetus Suomi-Venäjä-Suomi. (Hankitaan tarvittaessa nämäkin.)


