MATKAOHJELMA

1 (2)

3.5.2019

Matka tehdään yhteistyössä Suomi-Venäjä-Seuran Uudenkaupungin osaston kanssa.

SORTAVALA – PETROSKOI 15–19.9.2019 (Su-To)
Su 15.9.

Alustava reitti: Riihikoski – Uusikaupunki – Turku – Helsinki (Kehä) – Kouvola –
Lappeenranta (taukoja matkalla ryhmän toivomusten ja kuljettajan lakisääteisten ajo- ja
lepoaikojen mukaisesti). Ajo Niiralaan, josta rajanylitys. Suomen- ja Venäjän
rajamuodollisuudet (rahanvaihto mahdollisuus rajanylityksen jälkeen ). Ajo Sortavalaan ja
majoittuminen hotelli Sortavalaan 2-hengen huoneisiin. Päivällinen hotellissa klo. 20.00.

Ma 16.9.

Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Lähtö kohti Petroskoita, matkalla
pysähdyksiä ryhmän toiveiden mukaan (retkikahvit päivän aikana). Saapuminen
Petroskoihin ja lähtö opastetulle kiertoajelulle. Iltapäivällä majoittuminen hotelli
Severnajaan 2-hengen huoneisiin. Päivällinen hotellissa klo. 19.00.

Ti 17.9.

Aamiainen hotellissa. Ryhmän omaa ohjelmaa (esim. lisämaksullinen retki
Kantosiipialuksella Kizhin saarelle). Paluu hotellille ja päivällinen klo. 19.00.

Ke 18.9.

Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Ajo Sortavalan ja Kurkijoen kautta
Käkisalmeen. Retkikahvit päivän aikana. Aikataulun salliessa ja ryhmän halutessa esim.
opastettu kierros Käkisalmen linnassa (hinta-arvio 5,00 €/hlö). Iltapäivällä / illalla
majoittuminen hotelli Kexholmiin 2-hengen huoneisiin. Päivällinen hotellissa klo. 20.00.

To 19.9.

Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Lähtö kotimatkalle, ostosaikaa Viipurissa
(mm. kauppahalli & kauppakeskus Karuselli). Matka jatkuu rajalle, Suomen- ja Venäjän
rajamuodollisuudet (välissä tax-free myymälä), omakustanteinen ruokailutauko
Rajahovissa ja kotimatka jatkuu takaisin lähtöpaikkaan.

Ryhmän koko:

MATKAN HINTA:

20hlö

25hlö

30hlö

520 €/hlö

495 €/hlö

480 €/hlö

Hinta edellyttää vähintään 20-hengen ryhmää.

Mikäli matkustajalla on oma viisumi, hinnasta vähennetään 70,00 €/hlö
Hintaan sisältyy.:
 Bussikuljetus Niinimäen turistibussilla koko matkan ajan, kuljettajan majoitus
 Majoitus ohjelman mukaisesti jaetussa 2-hengen huoneessa puolihoidolla 4yötä.
(Puolihoito: aamiainen ja päivällinen, alkaen saapumispäivän päivällisestä ja päättyen
lähtöpäivän aamiaiseen)
 Retkikahvit x2
 Opastettu kiertoajelu Petroskoissa Ma 16.9.
 Ryhmäviisumin hankinta Suomen kansalaiselle 70,00 €/hlö (viisumi 35,00 €, viisumikeskuksen
hankintapalkkion osuus 26,00 € sis. alv 24 %, pakollinen hoitokuluvakuutus, Venäjän
organisaation kutsu sekä Matka-Niinimäki Oy:n viisuminhankintakulut 1,50 € sis. alv 24 %)

ILMOITTAUTUMISET TORSTAIHIN 25.7. MENNESSÄ!
Matka-Niinimäki Oy
02-4865 880 / 040-159 4408
info@matka-niinimaki.fi
YRITTÄJÄNTIE 5
21870 RIIHIKOSKI

puh: 02-4865 880
puh: 040-159 4408
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Lisämaksusta:
 Majoitus 1-hengen huoneessa 4yötä + 65 €/hlö
 Retki kantosiipialuksella Petroskoista Kizhin saarelle + 65,00 €/hlö
(sisältäen; laivaliput, sisäänpääsymaksun ja opastettu kierros saarella)
 Opastettu kierros Käkisalmen linnassa, noin 5,00 €/hlö
 Muut ruokailut, ohjelmat, opastukset. Selvitetään tarvittaessa.

Ryhmäviisumin hankinnasta:
Viisuminhankintaa varten tarvitaan passi, henkilökortti ei käy ja passin on oltava
voimassa vielä 6kk matkan päättymisen jälkeen, eli voimassa vähintään 20.3.2020
asti! Mikäli voimassaoloaika ei riitä, täytyy hakea uusi passi!
Viisuminhankintaa varten lähetämme infot, viisumianomuskaavakkeen ja ennakkolaskun
ilmoittautumisajan umpeuduttua. Viisuminhankintaa varten tarvitsemme kaikilta lähtijöiltä
seuraavat asiakirjat;
1.
2.
3.

Täytetty ja allekirjoitettu viisumianomuskaavake
Kopio passin kuvasivun aukeamasta
Uuden passikuvan 1kpl / hlö.

Ryhmäviisumi haetaan yrityksemme hoitokuluvakuutuksella, siksi matkustajien ei tarvitse toimittaa meille omia
matkavakuutustodistuksia. Hoitokuluvakuutus on hyvin minimaalinen ja kattaa vain hätätapauksessa kuljetuksen
Suomeen, joten suosittelemme kuitenkin oman kattavamman matkavakuutuksen hankkimista.

Ryhmäviisuminhankinta koskee vain Suomen kansalaisia, mikäli matkalle on lähdössä ulkomaalaisia,
heidän viisuminhankinta käsitellään erikseen. Saattaa olla eroavaisuuksia kaavakkeessa, hinnoissa ja heiltä
tarvitaan passit, pelkät kopiot eivät riitä.
Sopimusehdot: Yleiset valmismatkaehdot,
Matka-Niinimäki Oy:n erityisehdot: Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 3
mom. ja yleisten valmismatkaehtojen 5.1. kohdan mukainen oikeus peruuttaa matka, veloitamme valmismatkojemme erityisluonteen
vuoksi YVE 1.3 kohdan oikeuttamina matkustajalta korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten
ennakkoon maksetuista palveluista, joista meillä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut, viisumit). Kehotamme
matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Niinimäki Oy, Yrittäjäntie 5, 21870 Riihikoski
info@matka-niinimäki.fi, 02-4865 880 / 0400-228 061, http://www.matka-niinimaki.fi

HAUSKAA MATKAA!

YRITTÄJÄNTIE 5
21870 RIIHIKOSKI

puh: 02-4865 880
puh: 040-159 4408

info@matka-niinimaki.fi
www.matka-niinimaki.fi

