Matka Tverin Karjalaan 15.-20.8.2019
Ilmoittautuminen 20.5.2019 mennessä
Nimi, syntymäaika ja osoite sekä kopio passista (skannaamalla tai ota passista
valokuva ja lähetä kuvaliitteenä) s-postiin
martin.issakainen@gmail.com tai annelitamme@gmail.com
Hinta jäsenille 640 euroa, ei-jäsenille 665 euroa
Maksu suoritetaan 1.6.2019 mennessä Venäjän luostarien ystävät ry:n Nordean
tilille FI19 1025 3000 2517 88, viite 201919
Hinta sisältää:









Junaliput toisessa luokassa Helsinki -Tver ja Tver-Helsinki
Pääsyliput museoihin ja muihin nähtävyyksiin ……
Perhemajoitus …………………
Aamupalat, lounaat ja illalliset mainittu ohjelmassa
Kuljetukset …………………………
Hotelli 2 hh …………………….
Oppaan palvelut koko matkan
Venäjän kertaviisumi

Hintaan ei sisälly:




Henkilökohtaiset kulut ………………………
Juomarahat……………………………………….
Matkavakuutus

Matkaohjelma
15.8 / 1.päivä Klo 17.00 tapaaminen Helsingin rautatieasemalla. Siirtyminen junaan ja hytteihin.
Matkustamme toisessa luokassa, neljän hengen makuuvaunuissa. Junavirkailija tarkastaa kaikilta
passin ja viisumin sekä matkaliput ennen junaan nousua. Klo 17.44 juna lähtee Helsingistä. Se
pysähtyy Pasilassa, Tikkurilassa, Lahdessa, Kouvolassa ja Vainikkalassa. Junassa on
ravintolavaunu. Ruplia voi vaihtaa junassa.
16.8 / 2.päivä Klo 6.59 juna saapuu Tverin asemalle. Asemalla vastassa Nikolai Turichev ja
oppaamme Ljudmila Gromova. Bussikuljetus buffet-aamiaiselle hotelli Volgaan. Aamiaisen jälkeen
klo 8.30 lähdemme kaupunkikiertoajelulle. Pysähdymme ihailemaan upeaa Tverin Ortodoksista
tuomiokirkkoa. Kuljetus Lihoslavin kaupunkiin. Lihoslavissa sijaitsee historiallinen paikallismuseo,
johon on kerätty paljon arvokasta tietoa ja esineistöä karjalalaisista kylistä. Varsinkin käsinkirjotut
tekstiilit ja itsevalmistetut pitsit ovat aivan huikaisevan hieno esimerkki vanhasta käsityöperinteestä.
Syömme karjalanpiirakoita, nautimme teetä ja kuuntelemme elävää musiikkia yhtyeeltä ”Vihmane”.
Iltapäivästä kuljetus Stan nimiseen (Stuanun) karjalaiskylään, jossa majoitumme vieraanvaraisissa,
paikallisissa perheissä. Nautimme lounaan ja lepäilemme tovin. Pääsemme vierailemaan
paikalliseen kirkkoon ja kirjastoon, missä tapaamme kyläläisiä vapaamuotoisessa illanvietossa.

Karjalainen kirjailija Nikolai Balakirev liittyy myös joukkoomme. Illallinen perheissä ja
saunomista.
17.8 / 3.päivä Aamiainen perheissä. Kuljetus Tolmachun kylään, missä vietetään kuuluisia
piirakkajuhlia. Tutustumme kylään, Tarasov kirjastoon. Vietämme vuotuista piirakkajuhlaa,
Kalitkaa. Ohjelmassa on myyntikojujen, puheiden ja palkitsemisten lisäksi tanssia, konsertteja,
näytelmiä ja mukaansatempaavaa hauskanpitoa. Juhlapäivällinen nautitaan Anjan perhekahvilassa.
Illaksi ajamme Zalazino/ Mikchinon kylään perheisiin, joissa vielä nautitaan illallinen ja sauna.
18.8 / 4.päivä Aamupala tarjoillaan perheissä. Teemme kävelyretken kylässä ja tutustumme
paikalliseen kirkkoon. Kulttuuritalolla tapaamme paikallisia ihmisiä vapaan seurustelun merkeissä.
Jatkamme matkaamme kohti Lihoslavlin kaupunkia. Vierailemme paikallisissa yrityksissä,
keramiikkatehtaalla ja marmeladin tuottajalla. Lounasta nautimme paikallisessa Luna-nimisessä
ravintolassa. Tutustumme Lihoslavlin keskustaan kävellen. Kauniin maaseutukylän jälkeen,
palaamme takaisin Tveriin. Sisäänkirjaudumme hotelli Volgaan ja yhteistä illallista nautimme
paikallisessa ravintolassa. Ilta vapaata aikaa.
19.8 / 5.päivä Aamiainen hotellilla. Kuljetus Orchinskij luostariin, josta jatkamme Pyhän Katarinan
luostariin, jonka johtajana on suomalainen nunna, äiti Juliana. Luostari sijaitsee keskellä kaupunkia,
Volgan ja Tvertsa-joen yhtymäkohdassa. Igumenia Juliana esittelee meille luostaria. Heinolasta
kotoisin oleva Juliana, alkuperäiseltä nimeltään Kirsi Ritoniemi, on liittynyt ortodoksiseen kirkkoon
opiskellessaan kirkkoslaavia ja venäjää Moskovan yliopistossa. Tuolloin hän omaksui ortodoksisen
uskon, vihkiytyi myöhemmin nunnaksi ja tuli nimitetyksi luostarin johtajaksi. Lounas luostarissa,
jonka jälkeen tuliaisten ostoksia paikallisissa kaupoissa. Jäähyväisillallinen hotelli Volgassa. Illalla
kuljetus rautatieasemalle.
20.8 / 6.päivä Tver- Helsinki kotiinpaluu Klo 01.11 Tolstoi-junalla kohti Helsinkiä. Perillä
Helsingissä klo 12.19.
Paikat täytetään ilmoittautumisen järjestyksessä.

