TILAUSMATKAT OY
MOSKOVA - PIETARI –risteily + kaupunkiloma –
matkaohjelma:
1. pv



Bussikuljetus rei ä Oulu - Kajaani -Kuopio –Mikkeli – Kouvola, josta Tolstoi junalla Moskovaan
kahden hyteissä.

2.pv


Juna saapuu Moskovaan klo 09.00 bussi ja opas vastassa, aamiainen, kaupunkikiertoajelu, käyn
Vapusvuorella sekä tutustutaan Kremliin ja Punaiseen Toriin majoi uminen Ismailov hotelliin
jossa päivällinen, omatoimista ostosaikaa ( lähellä iso tavaratalo sekä tori)

3.pv




Aamiaisen jälkeen M/S Konstan n laivaan, majoi uminen 2 hengen hy eihin, tervetulolaisuus, lounas ja illallinen sekä iltaohjelmaa laivalla.

4. pv

Aamiaisen jälkeen saavumme korunkauniiseen Uglitchiin, jossa kiertokävely kaupungin ikivanhan
Kremlin alueella, ruokailut laivalla samoin iltaohjelma.
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.



Ruokailut ja iltaohjelmaa laivalla

6. pv



Aamulla laiva saapuu Unescon maailmanperintökohteeseen Kizin saarelle, jossa kävelyretki oppaan johdolla
ja saamme tutustua puuarkitektuu in. ruokailut ja iltaohjelmaa laivalla.

7 pv



Aamiaisen jälkeen saavumme Mandrogiin jossa vapaa-aikaa ja iltapäivällä Svirj-Strojin
kylään (Syvärin voimala), jossa kävelyretki oppaan johdolla, Svistroj on kuuluisa kauniista
maisemastaan, mahdollisuus käydä joko munkki - tai nunnaluostarissa , ruokailut sekä
iltaohjelmaa laivalla.

…

8 pv 

9 pv



aamiaisen jälkeen käyn Valamon saarella, kävelyrei

Valamonsaaren skiitat,

ruokailut ja iltaohjelmaa laivalla

aamiaisen jälkeen saavumme Pietariin josta bussikuljetus koh ko Suomea.

Matkapäivät: 16. - 24.08.2019
Matkan hinta :

1 490€/hlö/ryhmäviisumilla
1 420€/hlö/omalla viisumilla
1hh-lisä laivalla +350€/1hh-lisä (junassa kahden hengen hy )

Matkan hintaan kuuluu:
-

bussikuljetus Kouvolaan (Oulu - Kajaani - Iisalmi - Kuopio –Mikkeli - Kouvola)
Tolstoi junalla Moskovaan 2 hengen hyteissä
Moskovassa yksi yö, ruokailu puolihoidolla sekä tutustumiskohteet
risteily Moskova – Pietari täyshoidolla (juomat eivät kuuluu hintaan). Laivalla suomenkieliset
kuulutukset ja retkillä suomenkielinen opas .
Matkalla mukana Tilausmatkojen matkanjohtaja.
risteilyn aikana hintaan kuuluu kaikki retkikohteet , ruokailut, iltaohjelmat (laivalla erilaista ohjelmaa,
amma laismuusikot).
bussikuljetus Pietari - Kouvola - Mikkeli - Kuopio - Kajaani – Oulu
ruokailut meno- ja paluupäivinä Suomen puolella
viisumi ja passinrekisteröin maksu

VARAUKSET 15.07.2019 MENNESSÄ!

Pidätämme oikeuden matkaohjelman muutokseen.
******************************************************************************************

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

www.tilausmatkat.info

…

