Kesän bussimatka Pietariin
2.-5.7.19 (ti-pe)!
- käynti myös Pietarhovissa Matkaohjelma:
2.7. (ti)

Lähtö oheisen aikataulun mukaan bussilla kohti Vaalimaan raja-asemaa.
Matkalla pidetään taukoja. Pietariin saavutaan noin klo 18:30. Majoittuminen
Hotelli Moskovaan.

3.7. (ke)

Hotelliaamiainen. Klo 9:00 alkaa opastettu (3 t) kaupunkikiertoajelu,
jonka aikana nähdään tunnetuimmat Pietarin nähtävyydet. Paluu hotellille.

4.7. (to)

Aamiainen. Klo 10:00 lähtö hotellilta opastetulle Pietarhovin retkelle.
Ajomatka Pietarhoviin kestää noin tunnin/suunta ja perillä ollaan n. 2 tuntia.
Pietarhovissa tutustutaan linnan upeaan puistoon! Paluu hotellille.

5.7. (pe)

Aamiainen ja huoneiden luovutus. Klo 9:30 lähdetään paluumatkalle.
Matkalla pidetään taukoja ja illansuussa saavutaan lähtöpaikkakunnille.

Matkan hinta

325 €/hlö jos on oma Venäjän viisumi
395 €/hlö sisältäen ryhmäviisumin

Hintaan sisältyy

* bussikuljetukset oheisen aikataulun mukaan Pietariin ja takaisin
* majoitus (3 yötä) Hotelli Moskova 2-hengen huoneessa aamiaisilla
* hotellin rekisteröintimaksu
* opastettu 3 tunnin kaupunkikiertoajelu
* opastettu retki Pietarhoviin + pääsylippu Pietarhovin puistoon

Lisämaksu

Huone yhdelle 40 €/yö.

Hotelli Moscow****

Suomalaisten suosima -07 remontoitu suuri hotelli Nevan rannalla.
Aleksanteri Nevskin luostari kauniine kirkkoineen ja puutarhoineen
on vastapäätä hotellia. Metroasema on hotellin alapuolella.
Hotellissa on kaksi ravintolaa, kahvila-baari, olutbaari, italialainen
kauneussalonki. Huoneet ovat tilavat ja viihtyisät.
Buffetaamiainen tarjoillaan arkisin klo 7-10.
Osoite: Aleksander Nevsky 2, Pietari
www.hotel-moscow.ru

puh. + 8812 667 8262

Matkan maksu

Varausmaksu 100 €/hlö viikon sisällä varauksesta. Loppumaksu 7.5. mennessä.

Tiedoksi

Venäjän valuutta on rupla. (1 EUR on noin 69,57 RUB / 28.2.19).
Pietarin aika on kesällä sama kuin Suomen aika.

Varaukset

Matkan varaus viimeistään 7.5.19 mennessä!
Matka toteutuu, mikäli matkustajia on 26 henkilöä.

Matka-asiapaperit

Matkalla tarvitaan passi, joka on voimassa vähintään 6 kk matkan
päättymisen jälkeen sekä Venäjän viisumi.

Ryhmäviisumia varten tarvitaan:
- kopio passin henkilötietosivusta (passi keskellä A4-kopiota)
- yksi värillinen passivalokuva, joka ei saa olla 6 kk vanhempi
- matkustajavakuutustodistus omasta vakuutusyhtiöstä; mainitse, että
se tulee Venäjän viisumia varten (kopio kortista tai vakuutuskirjasta ei kelpaa)
- viisumihakemuskaavake täytettynä ja allekirjoitettuna
Asiapaperit pitää toimittaa toimistoomme viimeistään 1.6.19 mennessä.
Viisumihakemus kaavakkeen saa toimistostamme tai konsulaatin sivuilta.
Omalla viisumilla lähtevä ilmoittaa nimen, syntymäajan, passin numeron
ja sukupuolen.
Matkan peruutus

Asiakkaan peruessa matkansa, noudatamme seuraavia erityisperuutusehtoja:
Peruutus 60 vrk ennen matkaa: peruutuskulut 30 €/hlö.
Peruutus 59-30 vrk vuorokautta ennen matkan alkua; kulut 150 €/hlö
Peruutus 29-0 vuorokautta ennen matkan alkua; kulut 100% matkan hinnasta.
Huom! Kun viisumianomus on toimitettu konsulaattiin, sitä ei voi enää muuttaa
ilman kuluja. Peruutuskulut on viisumista koko maksu 70 €.
Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskulujen määrää!
Suosittelemme matkavakuutuksen yhteyteen otettavaa peruutusvakuutusta,
jolloin äkillisen sairauden tai tapaturman sattuessa vakuutusyhtiö korvaa
peruutuksesta aiheutuvat kulut.

Bussiaikataulu

lähtö
05:00
05:15
05:20
05:45
06:05
06:25
06:45
07:10
07:50
08:05
08:15

paikkakunta
paluu (noin aikaa)
Vammala, la-asema
22.05
Kiikka, uimahalli
21:50
Pehula, tori
21:45
Huittinen, la-asema
21:25
Kanteenmaan pikav.pys.
21:05
Humppila, lasiteht.pikav.pys. 20:45
Autokeidas (tauko)
20:15
Forssa, tilausajolaituri
20:00
Karkkila, la-asema
19:20
Vihti, pikavuoropys.
19:05
Nummela, la-asema
18:55

Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa.
Katso laskusta ilmoittamasi lähtöpaikka/pysäkki.
Bussimme kulkee ohjelmassa mainituilta pysäkeiltä vain
mikäli niiltä on ilmoittautunut lähtijöitä.

Varaukset

Matka-Merilä Oy
puh. 03-4335340
www.matka-merila.fi

Tilausliikenne Pekka Palmgren ky
puh. 0400-631 830
www.pekkapalmgren.fi

