
 
 
4.9 PERJANTAI 

Bussi lähtee Salosta klo 5.45, seuraava pysäkki Helsingissä Senaatintorilla klo 7.30, josta 

jatketaan matkaa Länsiterminaliin.  

Klo 9 laivalla EckeröLine kohti Tallinnaa, aamiaisbuffee on meille varattuna klo 10 (sisältyy 

hintaan).  

Klo 11.15 saavumme Tallinnaan, josta ajetaan suoraan Pyhtitsän nunnaluostariin Itä-Virossa. 

 

Luostarikierros, mahdollisuus kylpeä myös pyhässä lähteessä, jolla otaksutaan olevan 

parantava vaikutus, koska hopeapitoisuus vedessä on korkeampi. Välipala (sisältyy hintaan). 

 

Klo 17 maissa matkamme jatkuu kohti Setomaata. Ajomatkan varrella pysähdytään Peipsin 

rannikolla vanhauskovaisten kylällä, jossa meitä toivotetaan tervetulleeksi perheen kodissa. 

Päivällinen vanhauskovaisten perinteen mukaisesti (sisältyy hintaan).  

 

Klo 21.30 maissa saavutaan Värskan kylpylään yömajalle.  

 

5.9 LAUANTAI 

Aamusauna ja -uinti, aamiainen kylpylän hotellissa (sisältyy hintaan). 

Klo 10 Setomaan kierros, jossa tavataan myös paikallinen pappi isä Viktor. Yhteinen 

rukoushetki. Setomaan perinteinen lounas (sisältyy hintaan). 

 

Klo 15 ylitetään raja Koidulan raja-aseman kautta. 

Saavutaan Petserin luostariin, jossa majoitutaan kaksi yötä. 

Ilta vapaata. Vaihtoehtoja ovat vigilia, lepoa, omatoimisesti tutustuminen Petseriin yms.  

Omakustanteinen iltapala. 

 

PYHIINVAELLUSMATKA  

                               4.-7.9.2020 
 Helsinki- Pyhtitsän luostari – Setomaa – Petserin 

luostari – Pihkova - Helsinki 



6.9 SUNNUNTAI 

Liturgia, aamiainen (sisältyy hintaan)  

Klo 13-14 opastettu luostarikierros 

Tapaaminen ”Hylätyt lapset” paikallisen edustajan kanssa 

Omakustanteinen lounas 
Iltapäivällä ajetaan Pihkovaan, kaupunkikierros. Varhaisin kirjallinen merkintä Pihkovasta on 

jo vuodelta 903. 

Omakustanteinen iltapala Pihkovassa 

Paluu Petserin luostariin yömajalle 

 

7.9 MAANANTAI 

Aamiainen (sisältyy hintaan) 

Klo 9.30 lähtö paluumatkalle  

Klo 10-11 rajan ylitys Koidulan raja-aseman kautta  

Lounas Tartossa, omakustanteinen, josta ajomatka kohti Tallinnaa. Mahdollista tehdä 

ostoksia. 

Klo 17.30 satamassa, EckeröLine laiva lähtee klo 18.30 

Iltapala laivassa vapaaehtoinen ja omakustanteinen 

Klo 21 Helsingissä 

Klo 23 Salossa 

 

 

Matkan hinta 325 €  

HUOM! Hinta voi muuttua jonkun verran, jos lähtijöitä on reilusti alle 20.  

Ilmoittautumiset 31.7.2020 mennessä  martin.issakainen@gmail.com puh. +358 50 552 5919 

pj. Martti tai annelitamme@gmail.com  puh. +358 45 784 00905 siht. Anneli  

 

Maksut suoritetaan viimeistään 9.8.2020 mennessä Venäjän luostarien ystävät ry Nordean 

tilille: FI19 1025 3000 2517 88, viitenumero 202028 

 

Hintaan kuuluu: 

Bussi- ja laivamatkat sekä majoitukset aamiaineen. Lisäksi opastetut kierrokset, iltapala 

Peipsin rannalla vanhauskovaisten perheessä ja lounas Setomaalla.  

 

Hintaan ei sisälly: 

Venäjän viisumi ja matkavakuutus.  

 

Lisäinfoa: 

Muista tarkista passin voimassaolo vielä kuusi kuukautta matkan päättymisen jälkeen! 

Ryhmän koko n 20 – 24 henkilöä. 

Pyhiinvaellusmatkamme osana ollaan myös organisaation ”Hylätyt lapset” asialla, jossa 

toimitetaan tavaroita Petserissa asuville lapsille.   

 

 

Venäjän luostarien ystävät ry 

www.venlu.net  

Seuraa meitä FB sivulla    Venäjän luostarien ystävät 
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