2.-4.5.2019 PIETARIN VIISUMIVAPAA RISTEILY
Nevajoen suiston kymmenille saarille rakennettu Pietari oli Venäjän pääkaupunkina kahden
vuosisadan ajan ja kaupunkia pidetään yhtenä Euroopan kauneimmista kaupungeista.
Tsaari Pietari Suuren vuonna 1703 perustama Pietari on tänään kukoistava miljoonakaupunki,
jossa saa nauttia kauniista maisemista ja arkkitehtuurista, ja kuuluisista kohteista kuten Pietari
Paavalin linnoitus, Verikirkko, Eremitaasi ja Iisakin kirkko.
Pietari on myös shoppailijan paratiisi. Tunnetuimmalla ostoskadulla, Nevsky Prospektilla, sijaitsee
useita liikkeitä, kauppakeskuksia ja tavarataloja, joista saa ostaa niin venäläistä kuin uusimpaa
kansainvälistäkin trendimuotia kohtuuhintaan.
Laivamatka Pietariin tehdään St Peterlinen Suomessa rakennetulla M/S Princess Anastacialla,
jossa on hyttejä 854 kpl ja hyttipaikkoja lähes 2000 henkilölle ja autopaikkoja reilulle 500 autolle.
Laivalla on yhdeksän eri ravintolaa, baaria ja kahviota, joissa on tarjolla maittavia ruokia ja
juomia ja Columbus -yökerhossa on viihdyttävää ohjelmaa yömyöhään asti.
M/S Princess Anastaciassa on myös PAF-Casino, Kidz-Club, Game Room,
kauneussalonki Beauty Zone sekä sauna- ja allasosasto, .
Kannella 6 sijaitsevan Sea Shopin valikoimiin kuuluu mm. alkoholituotteet, parfyymit,
makeiset, kellot ja korut sekä kansaivälisten muotitalojen merkkivaatteet.
Matkalle on varattavissa A-, B- ja B2V-luokan hyttejä, jotka sijaitsevat kansilla 4, 5 ja 6.
A- ja B-hytteihin voi majoittua 1 – 4 henkilöä ja B2V-hytteihin 1 - 2 henkilöä, ja B2V-hytissä
vuoteet ovat kerrosvuoteet. Mikäli A-hytti on varattu 1 – 2 henkilölle on varustamolla oikeus
vaihtaa hytti 2 hengen hytiksi. A-hytti on ulkohytti ja B- ja B2V-hytit ovat sisähyttejä ja
kaikissa hyttiluokissa on ilmastointi ja kylpyhuone.
Pietarin satamaan saavuttaessa on ryhmää odottamassa paikallinen opas ja paikallinen bussi.
Kaupunkikierroksen aikana nähdään ulkoapäin Pietarin tärkeimmät kohteet, kuten Iisakin kirkko,
Kazanin kirkko, Kirkko Veren päällä, Talvipalatsin aukio ja pääkatu Nevski Prospekt ym.
Opastettu kierros vie aikaa noin 3 h, jonka jälkeen halukkailla on mahdollisuus käydä
tutustumassa oppaan johdolla Eremitaasin taidemuseoon (+ 19 €) tai viettää loppuaika
ostoksilla, ruokailulla ja Pietariin tutustumisella ennen laivaan paluuta sukkulabussilla.

Aikataulu ja ohjelma:
2.5.2019 TORSTAI
13.00
13.45
15.30

Marttilan kunnantalo – 13.15 Vaskio – 13.30 Halikon kirjaston piha
Salon tori – Muurlan Lasi – Suomusjärvi – 14.15 Kivihovi – 14.40 ABC Lohja
Saapuminen Länsisatamaan, passien mahdollinen keruu matkustajilta, lippujen
nouto ryhmäselvityksestä, jossa tarkistetaan myös passit tai passikopiot
15.45 – 16.30 Matkalippujen ja passien jako bussissa ja siirtyminen passintarkastukseen ja laivaan
19.00
M/S Princess Anastacia lähtee Helsingistä kohti Pietaria

3.5.2019 PERJANTAI
09.00
10.00

18.00
19.00

M/S Princess Anastacia saapuu Pietariin, Morskoi Voksal terminaaliin.
Passintarkastuksessa matkustajien tulee esittää passi ja matkalippuja jaettaessa
saadut arrival-voucher ja maahantulokaavake, joka tulee olla täytettynä
Ryhmän käyttöön varattu bussi ja suomenkielinen paikallisopas odottavat
terminaalin edessä ja opastettu kaupunkikierros kestää noin 3 h, jonka jälkeen on
mahdollisuus tutustua oppaan johdolla Eremitaasin taidemuseoon, (+19 €) tai
tutustua Pietariin omatoimisesti, shoppailla, ruokailla ja ihailla nähtävyyksiä.
Paluu terminaaliin sukkulabussilla, joka lähtee puolen tunnin välein ja viimeinen
bussi Iisakin aukiolta lähtee klo 17.00.
Matkustajien oltava viimeistään laivassa ja laivaan mentäessä on matkustajien
esitettävä passi ja matkalippuja jaettaessa saadut departure-voucher ja
maahantulokavakkeen puoli, joka on aamulla jäänyt matkustajalle
M/S Princess Anastacia lähtee Pietarista kohti Helsinkiä
4.5.2019 LAUANTAI

08.00

M/S Princess Anastacia saapuu Helsinkiin Länsisatamaan ja laivasta poistuttaessa
jälleen passintarkastus
09.00 – 09.30 Siirtyminen bussiin ja paluumatka kohti kotiseutua alkaa kun kaikki matkustajat
ovat saapuneet bussiin

Matkan hinta:

B2V-hytissä:
B-hytissä:
A-hytissä

196,00 € / henkilö, 1h-lisä + 97,00 €
208,00 € / henkilö, 1h-lisä + 109,00 €
232,00 € / henkilö, 1h-lisä + 133,00 €

Matkan hinta sisältää:
- bussikuljetukset Marttila – Salo - Länsisatama ja satamasta takaisin
- laivamatkat Helsinki – Pietari – Helsinki valitussa hyttiluokassa, 2 henkilöä hytissä
- opastettu tutustuminen paikallisella bussilla Pietarissa paikallisen suomenkielisen
oppaan johdolla ja paluukuljetus satamaan sukkulabussilla
- pakollinen satama- ja polttoainelisämaksu sekä viisumivapausmaksu
- toimistomaksun

Matkustajalla on oltava mukana passi, joka on voimassa vähintään 6 kk
matkan jälkeen ja matkavakuutus on myös suositeltavaa.
Pietarissa on sama aika kuin Suomessa ja valuuttana on ruplat ja rahaa
voi vaihtaa valuutanvaihtopisteissä tai maksaa yleisillä luottokorteilla.
Laivassa kelpaavat sekä eurot että ruplat ja yleisimmät luottokortit.
Lasku matkasta jaetaan bussissa paluumatkan aikana eräpäivän ollessa 7.5.2019.
Ilmoittautumiset matkalle 1.4. mennessä ja lisätiedustelut:
Rauli Koski, 044-3092937 tai suursalonmatkapalvelu@gmail.com

SUUR-SALON MATKAPALVELU
Pidätämme oikeudet muutoksiin. Matka toteutetaan mikäli matkalle ilmoittautuu vähintään 16 henkilöä!
Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Bussimatkat Suomessa: Suur-Salon Matkapalvelu, 388/16/Mj
Laivamatkat:
St. Peterline
Pietarin retki:
Matkapojat

