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Pyhiinvaellusmatka Pietariin
Viitaten keskusteluihimme lähetän ohessa tarjouksen pyhiinvaellusmatkasta Pietariin. Matka tehdään omalla bussilla.
Matkareittiehdotus on ohjelmassa. Olemme hinnoitelleet pakettiin mukaan majoituksen aamiaisella, Pyhä Venäjä
näyttelyn, kuljetukset, hengellisen matkanjohtajan majoituksen ja matkanjohtajan majoituksen sekä toimistokulumme.
Kohdassa ”Muut kustannukset” on maksulliset lisäpalvelut perillä / matkalla.
Hinta:
Min 12 maksavaa matkustaja: 300 e/hlö + ryhmäviisumi 68 e/hlö.
Min.13 - 15 maksavaa matkustajaa: 285 e/hlö + ryhmäviisumi 68 e/hlö.
Min. 20 maksavaa matkustajaa: 250 e/hlö + ryhmäviisumi 68 e/hlö.
Min. 25 maksavaa matkustajaa: 210 e/Hlö + ryhmäviisumi 68 e/hlö.
Hinnat sisältävät seuraavat palvelut:

majoitus hotelli Moskovassa (2hh) 2 yötä, aamiaisella, lisämaksu 1hh 20 e/yö,

osallistuminen Pyhä Venäjä näyttelyyn maneesissa,

kuljetukset Helsingistä Lappeenrannan kautta Pietariin ja takaisin, kuljetukset perillä,

hengellisen matkanjohtajan majoitus Moskova -hotellissa, 1HH

kuljettajan majoitus Moskova -hotellissa, 1hh

ohjelmassa mainitut kohteet; luostarit ym. joissa ei ole pääsymaksuja,

matkanjohtajan palvelut,
Muut kustannukset:

ryhmäviisumi 68 e/hlö, (ne, joilla ei ole olemassa olevaa viisumia)

lahjoitukset luostareille, ruokailut

pääsymaksut kohteisiin, esim. museot (jos sellaisia esitetään);
Hotelli Moskova sijaitsee Nevski Prospektin toisessa päässä Aleksanteri Nevskin aukiolla Lavraa vastapäätä noin 4 km
ydinkeskustasta. Hotellissa on 734 huonetta, jossa mukana myös sviitit, 3 ravintolaa ja 4 baaria. Lisäksi hotellissa on
useita kokoustiloja, matkamuistokioskeja, pankkiautomaatteja, rahanvaihtopisteitä, taksi- ja teatterilippupalvelu sekä
fitness klubi. Hotelli on kokonaan remontoitu sekä sisältä että ulkoa. Huoneissa on wc, suihku tai kylpyamme,
jääkaappi, ilmastointi, puhelin, TV ja internet -yhteys. Osoite: Aleksander Nevski pl., 2193317, Pietari.
www.hotel-moskva-petersburg.ru

Matkaohjelma
Perjantai 12.10.2012
Lähtö klo 7.00 Helsingistä, Rautatientori, tilausliikennepysäkki. Ajoreitti kulkee Lahden ja Kouvolan kautta
Lappeenrantaan, jossa lounas- / kahvitauko.
Rajamuodollisuudet Nuijamaalla, jonka jälkeen ajo Lintulaan. Luostariin tutustuminen, moleben. (Lahjoitus luostarille).
Ajo Pietariin, jonne tulo n. 19.00. Majoittuminen hotelliin.
Lauantai 13.10.2012
Aamiainen hotellissa. Kävely Aleksanteri Nevksin Lavraan. Luostarissa on joka päivä varhais- ja myöhäisliturgia.
(varhaisliturgia n. klo 7.00 ja myöhäisliturgia klo 10.00, muutokset mahdollisia).
Klo 11.00 lähtö bussilla maneesiin, jossa tutustutaan Pyhä Venäjän näyttelyyn. Aikaa varataan 2 t., jonka aikana
näyttelyyn ehtii hyvin tutustuta ja tehdä myös ostoksia. Klo 13.30 ajo Optinan luostarin podvoriin Vasilin saarelle, jossa
lounas trapesessa ja tutustuminen luostariin ja kirkkoon (lounas maksetaan paikan päällä).
Klo 16.00 Ksenia Pietarilaisen hautausmaa ja tsasouna. Klo 17.00 Karpovkan naisluostari, vigiila.
Pyhä Johannes Kronstadtilaisen hauta. Iltaruokailu katsotaan myöhemmin, joko ravintolassa tai mahdollisesti luostarissa
(maksetaan paikan päällä).

Sunnuntai 14.10.2012
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen ajo Uspenain kirkkoon, Kirkko Veren päällä. Liturgia pidetään sunnuntaisin ja vain
pyhiinvaeltajat ja seurakunnan jäsenet pääsevät palvelukseen.
Palveluksen jälkeen lähdemme kotimatkalle. Lintulan tiehaarassa on mahdollisuus ruokailla.
Viipurissa tehdään ostokset, mahdollisuus käydä pellavakaupassa. Ostosten jälkeen käydään Viipurin ortodoksisessa
kirkossa ennekuin jatketaan matkaa rajalle. Rajamuodollisuuksien jälkeen ajoreitti kulkee Lappeenrannan, Kouvolan ja
Lahden kautta Helsinkiin. Arvioitu tuloaika on n 22.00.

Toivomme, että tarjous sopii teille!
Tarjous on voimassa 30.6.2012.

Peruutusohjeet ja laskutus
Varausmaksu, 50 e laskutetaan sen jälkeen, kun matka vahvistetaan ja matkalle osallistujien nimet osoitteineen ovat
meillä.
Matkan kuluton peruutus varausmaksun eräpäivään mennessä. Varausmaksua ei palauteta, jos matka peruuntuu. Se
vähennetään loppukaskusta.
Jos matka perutaan 45 vrk ennen matkan alkua, veloitamme varausmaksun.
Jos matka perutaan aikaisemmin kuin kuukausi ennen matkan alkua ja myöhemmin kuin, veloitamme 50 % matkan
hinnasta.
Jos matka perutaan myöhemmin kuin yksi kuukausi enne matkan alkua (30 vrk), veloitamme koko matkan hinnan.

