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                                    Sortavalaa 

                                                                                                        

Matka-aika  6.- 9.7.2020 maanantai - torstai    

Matkakohde  Sortavala – Käkisalmi - Viipuri   

Ryhmän koko  n. 25 - 35 henkilöä   

Matkan hinta 495 € / henkilö + ryhmäviisumi 70 €   

Hinnat edellyttävät vähintään 25 henkilön ryhmää. Jos ryhmänkoko on pienempi, hintaa joudutaan 

tarkistamaan tai matka perumaan.     

Hinta sisältää  - bussimatkat ohjelman mukaisesti Pohjolan Matkan bussilla  
- 2 vrk majoitus Sortavalassa hotelli Piipun Pihassa, 2-hengen huoneessa    
- 1 vrk majoitus Viipurissa Viktoria -hotellissa, 2-hengen huoneessa    
- 3 x hotelliaamiainen    
- päivälliset 2 x Piipun Pihassa ja 1 x Viipurin Pyöreässä tornissa   
- 1 x lounas Valamon Trapeznajassa   
- 1 x lounas Käkisalmella, Kexholm-hotellilla    
- 2 x matkalounaat Suomen puolella   
- laivamatkat Sortavala-Valamo-Sortavala kantosiipialuksella   
- opastettu kävelykierros Valamon luostarin alueella, tutustuminen luostariin,   
  Punaiseen skiittaan ja kirkkomusiikin konsertti  

  

Lisämaksusta  - ryhmäviisumi 70 € (minimi 5 henkilöä)   

  - yhden hengen huone 100 €/hlö/3 vrk    

- matkatoimiston tekemä viisumianomuksen täyttö asiakkaan puolesta, 7 €/hlö.   
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Alustava matkaohjelma   

1. matkapäivä  Lähtö aamulla Helsingistä Pohjolan Matkan bussilla Mikonkadun 6.7.2020 

  turistipysäkiltä klo 07:00. Matkan aikana pidetään tarvittavat lakisääteiset tauot.    

Huoltoasemalounas Parikkalassa.   

   Ajo Värtsilän raja-asemalle, rajan ylitys ja saapuminen Sortavalaan.    

Majoittuminen Sortavalassa hotelli Piipun Pihaan.   

Päivällinen hotellin ravintolassa.  

   

2. matkapäivä  Aamiainen hotellissa.    

ti 7.7.   Klo 09:00 Sortavalasta laivamatka kantosiipialuksella Vanhaan Valamoon.   

Matka kestää n. 1 h. Perillä tutustuminen suomenkielisen oppaan johdolla    

Valamon luostariin, Punaiseen Skiittaan sekä osallistutaan kirkkomusiikin   

konserttiin. Lounas nautitaan Trapeznajassa.   

Paluu iltapäivällä kantosiipialuksella takaisin Sortavalaan.   

Päivällinen Piipun Pihassa klo 19.00.   

Yöpyminen hotellissa.   

 

3. matkapäivä   Aamiainen hotellissa ja huoneen luovutus. 

ke 8.7.  Klo 9.00 noin 1 tunnin pituinen kaupunkikiertoajelu Sortavalassa, jonka jälkeen matka 

jatkuu kohti Käkisalmea. Lounas Käkisalmessa hotelli Kexholmissa klo 12.30. 

Kaupunkikiertoajelu suomenkielisen oppaan johdolla Käkisalmella, kesto n. 1,5 h.   

Matka jatkuu iltapäivällä kohti Viipuria. Majoittuminen Viktoria hotelliin    

ja päivällinen Pyöreän tornin ravintolassa klo 19.00.   

 

4. matkapäivä   Aamiainen hotellin ravintolassa.   

to 9.7.    Huoneen luovutus ja lähtö kotimatkalle. Rajanylitys Vaalimaalla ja huoltoasemalounas 

Virolahdella Teboil Rajahovissa n. klo 13:00. 
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                                                                                                      Valamo 

Majoitus     

Piipun Piha   

Sortavala, ul. Promishlennaja, 44   

Hotelli sijaitsee Laatokan rannalla. Muutamista huoneista avautuu näköala Laatokalle. Kaikissa huoneissa on TV, 

suihku, WC, hiustenkuivaaja. ”Elegant”-huoneen kylpyhuoneessa on amme. Muutamiin huoneisiin voidaan asettaa 

lisävuode. Hotellissa on ravintola, baari, tanssisali.   

Muut palvelut: sauna, vartioitu parkkipaikka, matkamuistokioski.   

 

Hotel Viktoria       

Viipuri, 40-letija VLKSM rantakatu 1   

Victoria on nykyaikainen hotelli, joka sijaitsee Viipurin historiallisessa keskustassa Viipurin linnan lähellä.  Hotellin 

ikkunoista avautuu upea näköala Salakalahden rantakadulle tai sisäpihalle.   

Hotellissa on 2 ravintolaa ja lobby-baari, kylpylä, kuntosali, 5 kokoustilaa.   

Huoneessa: Ilmastointi, tallelokero, DigiTV, minibaari, fööni   

 

Varaukset Varaukset mahdollisimman pian joko sukuseuran www-sivuilta tai sähköpostilla 

rauni.vesterinen@live.fi tai puhelimitse 040-5918984. 

 

Maksuehdot ja laskutus   

Varausmaksu 90 € / henkilö erääntyy 3.4.2020 ja loppulasku 31.5.2020. Matkan ennakko- ja 

loppumaksut maksetaan sukuseuran tilille 

 FI74 5410 5040 0149 97, BIC OKOYFIHH 

 Viestikenttä: Karjalan matka 6.7.2020 ja osallistujien nimet                

 

Passi- ja viisumimääräykset 

Matkalle tarvitaan voimassa oleva passi ja Venäjän viisumi.   

Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk matkan päättymisen jälkeen.   

Ryhmäviisumianomuksen täyttämistä varten matkatoimisto lähettää ohjeet noin 2 kk ennen matkaa. 

Viisumianomuksen liitteeksi tarvitaan:   

  - 1 kpl värillinen passikuva (enintään 6 kk vanha)   

  -  matkavakuutustodistus A4, mikä on vakuutusyhtiön kirjoittama A4-kokoinen todistus, (kopio 

vakuutusyhtiön kortista ei käy) – vakuutuksen tulee olla kirjattu voimaan koko viisumin ajalle 

 -  kopio passin henkilötietoaukeamasta    

 

Huom!  Kirkoissa ja luostareissa noudatetaan hiljaisuutta ja vältetään äänekästä keskustelua. Valokuvaaminen 

on kiellettyä ja luostarin väkeä ei saa kuvata ilman lupaa. Pukeutumisessa noudatetaan luostarien 

sääntöjä. Naiset pukeutuvat hameeseen ja peittävät hiukset huiveilla. Shortsit, minihameet ja 

verryttelyhousut eivät sovi luostariin. Luostarimatka ei sovi liikuntaesteisille. Valamon saarella kävelyä 

satamasta hotellille sekä retkellä.   

 

Matkan soveltuvuus liikuntarajoitteisille   

Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteiselle, lisätietoja toimistostamme.   

 

Peruutukset ja matkavakuutus   

Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen ja matkavakuutukseen löytyy yleisistä 

matkapakettiehdoista, katso www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matka-  

pakettiehdot. Kehotamme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista sairas--  

tapauksia varten omasta vakuutusyhtiöstänne, kun teette matkavarauksen. 
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Matkustajan oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkamista  

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on 

oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti (myös sairastapauksissa):  

a) Etukäteen ilmoitetut toimistokulut (12 eur/hlö), kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta 

ennen matkan alkamista (viimeistään 20.5.2020) 

b) Varausmaksu (90 eur/hlö), kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta 

viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkamista (21.5.2020 – 12.6.2020) 

c) 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 

7 vuorokautta ennen matkan alkamista (13.6.2020 – 28.6.2020) 

d) 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 

3 vuorokautta ennen matkan alkamista (29.6.2020 – 2.7.2020) 

e) 95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista.     

 

Matkapaketin kuluttajansuoja   

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302   

tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja  

koskevia EU-oikeuksia. Pohjolan Matka on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta 

toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Matka on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan 

palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä 

varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista 

tärkeimmistä oikeuksista https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot.   

 

Lisätietoja  Hinnat ja peruutusehdot perustuvat tämän hetkisiin hintatietoihin ja saamaamme tarjoukseen 

Pohjolan Matkalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa hintatarkistuksiin.  

 

 


