
TILAUSMATKAT OY
PIETARI – MOSKOVA risteily + kaupunkiloma   –
matkaohjelma:

1. pv

 Bussikuljetus rei ä  Kuopio –Mikkeli -  Kouvola  – Viipuri – Pietari

majoi uminen M/S Konstan n Simonov– laivaan 2 hengen hy eihin,  illallinen ja tervetulo laisuus

2.pv

 Laiva lähtee Nevaa  pitkin Laatokalle, josta  jatkaa  Syvärille. Syvärillä on ensimmäinen sulku Murmanskin en

kohdalla (laiva nousee ylöspäin). Koko matkalla on yhteensä 19 sulkua, joista kaksi Syvärillä, 17 Vitegra ja

Volga joelle. Kaksi sulkua on alaspäin ja loput ylöspäin. Käyn  VALAMOSSA

3. pv

• Aamiaisen jälkeen saavumme Svirstrojin kylään (Syvärin voimala), jossa kävelyretki oppaan

johdolla. Svistroj on kuuluisa kauniista maisemastaan. Mahdollisuus käydä joko munkki- tai

nunnaluostarissa. Illallinen laivalla

4. pv

Aamiaisen jälkeen saavumme Unescon maailmanperintökohteeseen Kizin saarelle, jossa 

kävelyretki oppaan johdolla. lounaan jälkeen laiva risteilee Äänisellä koh  Volga-Bal an kanavaa. 

illallinen laivalla         

5. pv

 Aamiaisen jälkeen rantaudutaan  Goritsyn kaupunkiin, josta mahdollista lähteä tutustumaan Kirilovin

luostariin , jossa  on mm. arvokas ikonimuseo. Munkki Kirillin 1300 – luvulla perustama luostari nousi 30

vuodessa kukoistavaksi hengellisen ja polii s-taloudellisen elämän keskukseksi.  Matka jatkuu Volgalle, jossa

näemme mm. osi ain veden alle jääneen kirkon. ruokailut ja iltaohjelmaa

6. pv

 Aamulla laiva saapuu Mishkiniin, missä käydään opastetulla kävelyretkellä kaupungissa.

 Iltapäivällä laiva saapuu korunkauniiseen Uglitchiin, jossa kiertokävely kaupungin ikivanhan  Kremlin alueella,

ruokailut laivalla samoin iltaohjelmat

7 pv

 aamiainen ja lounas laivalla. Risteillään Tverin kaupungin  ohi ja lopulta laiva saapuu Moskovan

joelle ja kanavaa myöten Moskovaan n. klo 20.00, yöpyminen laivalla

Mukavasti Moilasen Mukana…



 aamiaisen jälkeen lähdemme  Moskovaan oppaan johdolla, tutustumme Punaiseen Toriin ja

Kremliin sekä käymme Varpusvuorilla.

 Mahdollisuus käydä ostoksilla tavarataloissa ja toreilla ja tutustua itsenäises  Moskovaan.

 lounas nau taan paikallisessa ravintolassa  ja TOLSTOI – juna Suomeen lähtee klo 22.00

9 pv

 Matkustamme 1l kahden hengen hyteissä, joissa on ilmastoin , Viipurin jälkeen on

rajamuodollisuudet ja passin tarkastus liikkuvassa junassa.

 Kouvolaan tuloaika on klo 09.05,  jonka jälkeen yhteinen aamiainen  ja  bussikuljetus

ko paikkakunnalle väli ömäs .

Matkapäivät: 

Matkan hinta:

 29.07. - 06.08.2018

1 470€/hlö/ryhmäviisumilla    1 420€ / hlö/omalla viisumilla 

1hh-lisä laivalla +350€ (junassa kahden hengen hy )

Matkan hintaan kuuluu:

- bussikuljetus Pietariin  (Oulu - Kajaani - Iisalmi - Kuopio –Mikkeli - Kouvola)

- risteily Pietari-Moskova –  täysihoidolla (juomat eivät kuuluu hintaan). Laivalla suomenkieliset 
kuulutukset ja retkillä suomenkielinen opas .

- Matkalla mukana Tilausmatkojen matkanjohtaja.

- risteilyn aikana hintaan kuuluu kaikki sisäänkäynnit, ruokailut, iltaohjelmat (laivalla erilaista ohjelmaa, 

amma laismuusikot).

- 1 päivä Moskovassa , ruokailu puolihoidon mukaises

- kaupunkikierros Moskovassa sekä tutustumiskohteet

- aamiainen Kouvolassa

- viisumi ja passinrekisteröin maksu 

Pidätämme oikeuden matkaohjelman muutokseen.

******************************************************************************************

TILAUSMATKAT OY
Kauppakatu 55 – 57, 70110 Kuopio
puh. 017 -  263 3323     
toimisto@tilausmatkat.info

 www.tilausmatkat.info
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8  pv




