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Kaija Alvila
Olkontie 4
82599 Kitee
Puhelin 0201 303 435
kaija.alvila@pohjolanmatka.fi

10.2.2020

Pohjois-Karjalan Eläkkeensaajat

VIENAN KEMI JA SOLOVETSKIN LUOSTARI 16.-20.8.2020
Vienanmerellä sijaitsevan Solovetskin saariston rikas historia nivoutuu harmonisesti nykypäivän
ortodoksisen luostarin hengelliseen elämään. Solovetskin luostarissa esi-isiemme rakentamistaito ja
taiteellinen silmä ihastuttavat matkailijaa. Venäjän Karjalan kaupungeista matkalla tutustutaan
paremmin Kemiin ja Kostamukseen. Tällä kiehtovalla kiertomatkalla koet myös pohjoisen ihmeellisen
luonnon .
Matkan hinta

475 €/henkilö
Hinta edellyttää vähintään 34 henkilön ryhmää.

Hintaan sisältyy

- bussikuljetus matkareitin mukaisesti
- majoitus puolihoidolla 2-hengen huoneessa/mökissä; 2 yötä Kostamuksessa
Hotelli Fregat ja 2 yötä Kemissä Hotelli Princhal
- suomenkielinen opas mukana Kostamuksesta - Kostamukseen
- Retki Solovetskiin; laivaliput Kemi-Solovetsk-Kemi, lounas, retki Sekirnaja
vuorelle
- opastettu vierailu Lieksassa Monolan aitassa

Lisämaksusta

Huone yhdelle 65 €
Ryhmäviisumi 70 €/henkilö

MATKAOHJELMA
1. matkapäivä sunnuntai 16.8.2020
Kitee ABC klo 07.00
Joensuu linja-autoasema klo 08.00
….kahvitauko
Lieksa klo 09.45
Lieksassa vierailemme oppaan kanssa Monolan aitassa. Jean Sibelius teki vaimonsa Ainon kanssa
häämatkan Pieliselle vuonna 1892. Häämatkan mahdollisti apuraha, jonka Sibelius oli saanut Helsingin
yliopistolta päästäkseen tapaamaan kalevalaisia runonlaulajia
Karjalaan. Sibeliukset viettivät muutamia viikkoja Lieksassa Monolan
aitassa kauniin Pielisen rannalla.
Bussimatka Kuhmon kautta Vartiukseen.
Rajan ylitys ja tullimuodollisuudet Vartiuksen rajanylityspaikalla.
Matka jatkuu edelleen Kostamukseen.
Majoitus Hotelli Fregat noin klo 15.30.
Opastettu kiertoajelu Kostamuksessa.
Kostamus on Karjalan tasavallan suurimpia kaupunkeja. Se oli vain pieni kylä 70-luvulle asti, jolloin
suomalaiset rakennusyhtiöt alkoivat rakentaa Kostamuksen kaupunkia ja rautamalmikaivosta.
Alueen malmiesiintymää oli päätetty alkaa hyödyntämään ja malmikaivoksen työntekijöille tarvittiin
asuntoja ja palveluja. Projekti oli todella iso ja se toi töitä varsinkin työttömyydestä kärsineeseen
Kainuuseen. Parhaimmillaan Kostamuksessa oli 3700 suomalaista työntekijää.
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2. matkapäivä maanantai 17.8.2020
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Kostamuksesta lähtee mukaamme suomenkielinen opas.
Matka kohti Vienanmeren rantaa alkaa. Menomatkan ajamme Lietmajärven ja Rukajärven kautta.
Poikkeamme legendaarisen Rukajärven keskustassa. Risteyksessä seisoo Suomen suuntaan
kohdistettu tykki, joka pystytettiin 25.kesäkuuta -69 sen päivän 25-vuotismuistomerkiksi, jolloin
”Karjala vapautettiin saksalais-suomalaisilta anastajilta”.
Illan suussa saavumme Vienan Kemiin. Kaupungissa on Kemijoen maisemien ohella yllättävän paljon
myös muuta nähtävää mm. sotamuistomerkkejä, kulttuuritalo, Puskinin patsas. Merkittävin nähtävyys
on hyvin säilynyt puukirkko, jonka vanhin osa valmistui vuonna 1714.
Majoittuminen Hotelli Princhal. Päivällinen hotellissa.
3. matkapäivä tiistai 18.8.2020
Varhainen aamiainen. Klo 8.00 lähtö Kemistä laivalla kohti Solovetskin saarta. Euroopan ainoa
maitovalaspopulaatio saapuu kesäisin Solovetskin saaristoon. Joten hyvällä tuurilla laivalta käsin voi
nähdä vilauksen valaista. Klo 10.00 saapuminen Solovetskiin. Solovetskin luostarisaari on Laatokan
Valamon luostarin ohella yksi läntisen Venäjän merkittävimpiä kulttuurikeskuksia. Saarelle on perustettu
ensimmäinen luostari jo 1400-luvulla. Sittemmin saaren rakennukset ovat toimineet pakkotyöleirinä ja
vankilana. Nykyään alueella toimii vielä pieni munkkiyhteisö. Osa rakennuksista on museokäytössä.
Saareen tutustutaan suomenkielisen oppaan johdolla. Kierroksen kesto on noin 2,5 tuntia. Kierroksen
jälkeen nautitaan lounas Kajut Kompanija-kahvilassa. Lounaan jälkeen tehdään vielä retki
Sekirnaja-vuorelle, joka sijaitsee saaren korkeimmalla kohdalla. Huipulta avautuu upea maisema
Solovetskin saarelle ja kauas Vienanmeren horisonttiin. Klo 19.00 lähtö Solovetskin saarelta laivalla
takaisin mantereelle. Majoitus Hotel Prichal. Päivällinen hotellissa.
4. matkapäivä keskiviikko 19.8.2020
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Bussimatka
Kostamukseen. Paluumatkan ajamme Kalevalan ja
Vuokkiniemen kautta. Matkalla poikkeamme Paanajärven kylässä. Paanajärvi on Vienan Karjalan
autenttisena parhaiten säilynyt karjalaiskylä. Kylä
sijaitsee Kemijoen varrella osittain joen saaressa.
Illalla saavumme jälleen Kostamukseen, jossa yöpyminen ja päivällinen Hotelli Fregat.
5. matkapäivä keskiviikko 20.8.2020
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Rajan ylitys ja tullimuodollisuudet Vartiuksen rajanylityspaikalla.
Bussikuljetus lähtöpaikkakunnille.
Ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset 5.6.2020 mennessä
Reijolle puh. 0400 125 446 tai Ritvalle puh. 044 5530961
* nimi ja osoitetiedot, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite
* osallistuuko ryhmäviisumiin vai onko oma viisumi
Pohjolan Matkasta lähetetään ilmoittautuneille
* viisumikaavake ja tarkat viisumin hankintaohjeet
* ohjelma ja ”hyvä tietää Venäjälle matkustettaessa”
* peruutusehdot
* ennakkomaksu 100 €/henkilö eräpäivä 16.6.2020
* loppumaksun eräpäivä 24.7.2020.
Laskutuksen yhteydessä peritään palvelumaksu 8 €/varaus.

TERVETULOA MUKAAN!
Liite
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Liite
Hotellitiedot sekä tietoa ryhmäviisumista ja matkapakettilaista
Hotelli/Lomakylä Fregat
Vuonna 1996 perustettu lomakylä Fregat on tullut hyvin tutuksi erityisesti suomalaisille matkustajille. Hotelli
Fregat sijaitsee Kostamuksen laidalla, Suomesta tultaessa noin 1,5 km ennen Kostamusta ja 38 km päässä
Vartius-Lyttä rajanylityspaikasta Kontokkijärven rannalla.
Hotellihuoneet: Matkailukeskuksessa on hotelli 16 hengelle sekä 25 eritasoista mökkiä.
Hotellirakennuksessa on 7 kahden hengen Standard huonetta sekä 1 Sviitti.
Joka huoneessa suihku, WC ja TV
Mökit:
4 mökkiä ilman saunaa: 2 x 2hengen ja 1 x neljän hengen mökki sekä 1 x 3hengen mökki #2 ilman suihkua.
Saunalliset mökit:
3 x 2hengen, 10 x 4hengen, 1 x 5hengen VIP, 3 x 6hengen, 2 x 7 hengen, 1 x 12 hengen mökkiä sekä
uusi rivitalo 16 hengelle (4 x 2+2 soluhuonetta).
Jokaisessa mökissä suihku (paitsi mökkiä #2), WC, TV ja puhelin.
4-16 hengen mökeissä myös jääkaappi.
Hotellissa: baari, ruokala, 3 grillipaikkaa, suksien, kelkkojen, polkupyörien, veneiden
vuokraus, kalastusmahdollisuusVARAA
Prichal Hotelli***
http://www.prichalrk.ru/eng/
Hotelli sijaitsee 12 km Kemistä, Vienanmeren rannalla. Solovetskin laivojen laituri sijaitsee Prichalin
välittömässä läheisyydessä. Alueella on 8 eritasosta kaksikerroksista puurakennusta joissa on majoitustilaa
yhteensä 190 hengelle. Huoneissa on WC, suihku, TV. Alueella on ravintola, baari, sauna ja
matkamuistokioski.
Ryhmäviisumi:

Ryhmäviisumia kannattaa anoa silloin, jos matkustajia on vähintään viisi, kaikki
matkustavat samassa kulkuneuvossa ja matkan kesto on enintään neljä (4)
vuorokautta. Ryhmäviisumi voidaan myöntää Pietariin, Karjalan kannaksen sekä
Karjalan Tasavallan alueelle.
Ryhmäviisumi hankitaan toimistomme kautta.
Tarvitsemme jokaiselta matkustajalta seuraavat dokumentit:
täytetyn sekä allekirjoitetun anomuskaavakkeen, yhden värillisen passivalokuvan (kuvan koko 3,5 x 4,5 cm, kasvojen koko kuvassa tulee olla 3,2-3,6 cm
päälaesta leukaan, kuva saa olla max. 6 kk vanha), kopion passin henkilötietoaukeamasta sekä vakuutusyhtiön kirjoittaman todistuksen matkavakuutuksesta.
Ryhmäviisumi on hyvä tilata noin kaksi viikkoa ennen matkaa.
Ryhmäviisumi voidaan myöntää vain Suomen kansalaisille. Passin tulee olla voimassa 6 kk viisumin päätymisen jälkeen. Huom! Viisumianomuslomake on voimassa 30 päivää hakemuksen tallentamisesta.
Kauttamme saatte myös vuosiviisumit (toimitusaika 2-3 viikkoa).

Henkilötietojen luovutus Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja
varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä
EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.
Matkapaketin kuluttajansuoja
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia
EU-oikeuksia. Pohjolan Matka on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Matka on hankkinut lainsäädännössä
edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin,
turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön.
Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista.

Y-tunnus 0179285-5

KKV 3631/00/MjMv

Kotipaikka Iisalmi

www.pohjolanmatka.fi

