Bussimatka Pietariin 21.-24.3.2019

Tervetuloa mukaan kanssamme Pietariin ja sen nähtävyyksiin. Matkan kesto 4 päivää, majoitus
hotelli Moskovassa, joka on Nevsky Prospektin päässä . Myös metroasema on samassa rakennuksessa Matkan teemme Vistamatkojen omalla bussilla.
Matkan ohjelma ja reitti:
21.03. (to) (Lieto)-Turku-Salo-Helsinki-Vaalimaa-Viipuri-Pietari
Turku/linja-autoasema laituri 9
05.00
Salo/Piihovi (tarvittaessa)
05.55
Lohja/ ABC-Ruotio
06.30-07.00
Helsinki/Kiasman pys.(tarvittaessa)
07.55-08.00
Karhula/ABC-Amiraali
09.50-10.50
Vaalimaa/Ylä-Urpala,tullit
11.00-12.30
Viipuri
n. 13.30-14.00
Pietari/ hot Moskova, majoittuminen n. 17.30
päivällinen hotellissa
19.00

22.03.(pe) PIETARISSA
Aamiainen hotellissa. Lähtö klo 9.30 kaupunkikiertoajelu+ venäläisen taiteen museo
kierrokselle Lounas kaupungilla tai Marian kirkolla. Iltapäivällä esim. Kazanin
tuomiokirkko/Pietari-Paavalin tuomiokirkko+linnoitus tai vapaata kaupungilla. Illaksi yhteinen
päivällinen.

23.03.(la) PIETARISSA
Aamiainen hotellissa Lähtö klo 10. Tänään on alustavasti ajateltu, että käymme Pushkinissa Katarinan palatsissa, paluu hotellille. ruokailu joko Pushkinissa tai Pietarissa.

24.03.(su) Pietari-Viipuri-Helsinki-Turku
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen tavarat bussiin n. klo 10.00 ja kohti Viipuria. Tutustuminen
Alvar Aallon Viipurin kirjastoon ja jos aika sallii ostostaukoa kauppahallilla tai voit käydä
vaikkapa nauttimassa kahvit Pyöreässä tornissa tms. Rajanylitys Vaalimaalla +taxfree ostokset
Tauot Karhulassa ja Lohjalla. Turun seudulla olemme n. 20-21 tienoilla.
Matkan alustava perushinta: 289 €/henk + viisumipaketti 75€
*Sisältää seuraavat palvelut:
>bussimatkat Vistamatkojen bussilla
>majoitus H2 huoneissa Pietarissa hotelli Moskovassa aamiaisin
>lounas x 2 kaupungilla/Marian kirkossa + tulopäivän päivällinen
>opastettu kaupunkikiertoajelu Pietarissa 22.03.
>kuljettajan palvelut
>rekisteröintimaksu hotelliin
*Viisumipaketti: 75 €/henk.
ryhmäviisumi + Viisumipalvelukeskuksen palvelumaksu +Fennian matkustajavakuutus sekä
viisumintäyttökustannus
*Lisämaksusta:
*pääsymaksut mm.
>opastettu käynti Venäläisen taiteen museoon
>Kazanin tuomiokirkko
>Pietari-Paavalin linnoitus ja tuomiokirkko
>Katarinan Palatsi
>Faberge-museo (ryhmä koko 15 henk)
*muut haluamanne palvelut
( ohjelmaa tarkennetaan toiveidenne mukaan)

toimiston

10€/hlö

20€/hlö

10 €/hlö
(hinta avoin)

Vastuullinen matkanjärjestäjä Vistamatkat Oy (KUVI 4081/00/Mj, SMAL 26895).Matkan hinta
perustuu 15.11.2018 hintoihin, valuuttakursseihin ja määräyksiin sekä sovittuun min.
lähtijämäärään (40), niiden muuttuessa varaamme mahdollisuuden tarkistaa hintoja vastaavasti.
Ilmoittautuminen ensitilassa - Matkan ennakkomaksu 100 €/henk. 18.01. mennessä.
Loppumaksu 18.2. mennessä.
Viisumia varten tarvittavat lomakkeet ja ohjeet saatte meiltä sähköpostitse/kirjeitse
ilmoittautumisen jälkeen. Matkalla tarvitaan voimassa oleva passi (oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen)
Ilmoittautuminen: matkanjohtaja Esko Laine puh. 050 566 2110 tai eskolaine1@gmail.com

