Tverin Karjala Tolmachun piirakkajuhlat
Kozlovo, Vasilki, Zalazino
Ajankohta: 18-22.8.2016, to-ma.
Hinta: Helsingistä 580 e/hlö. Lahdesta 550 e/hlö. Kouvolasta 530 e/hlö. Vainikkalasta 520 e/hlö.
Lisämaksu 2 hengen hytissä 60 e/suunta/henkilö.
Hinnat sisältävät seuraavat palvelut:

edestakaiset junamatka Tveriin, 4-hengen hytissä

majoitus Kozlovon kylällä perheissä 1yö ja Volga-hotellissa Tverissä 1 yö

19.8. aamiainen Volga -hotellissa, illallinen Kozlovolla, 20.8. aamiainen Kozlovolla, lounas Tolmachun kylällä, 21.8.
aamiainen Volga -hotellissa

piirakkajuhlat Tolmachun kylällä 20.8

Kozlovon kyläläisten tapaaminen kirjastolla 19.8

Zalazinon kotimuseo, Lihoslavin kaupunki

opastettu kierros Tverin kaupungissa, Pyhän Katariinan naisluostari

opas Zoja Turitseva perillä

bussikuljetukset 19 - 21.7.2015 kylillä ja Tverin kaupungissa
Muut kustannukset: viisumi 80 e.

Majoitukset
Tolstoi -junassa makuuvaunut uusittiin pari vuotta sitten. Vaunuissa on siistit wc- ja peseytymistilat.
Majoitus Kozlovon kylällä on perheissä, joissa liinavaatteet ja pienet pyyhkeet kuuluvat majoitukseen.
Perheissä puhutaan Tverin karjalaa. Pääosin majoitutaan 2 hlö/huone.
Volga-hotelli sijaitsee Tverin kaupungin keskustassa. Hotellissa on tehty täydellinen remontti. Huoneet ovat siistit ja kaikissa on wcja suihku.

Matkaohjelma
Torstai 18.8.2016
Klo 17:30 Tapaaminen Helsingin rautatieasemalla. Siirtyminen junaan ja hytteihin. Junavirkailija tarkastaa kaikilta passin ja viisumin
sekä matkaliput ennen junaan nousua.
Klo 18:226 Tolstoi -juna lähtee Helsingistä. Juna pysähtyy Pasilassa (lähtö 18:28), Tikkurilassa (lähtö 18:38), Lahdessa (lähtö 19:34),
Kouvolassa (lähtö 20:15) ja Vainikkalassa (lähtö 22:12). Junassa on ravintolavaunu. Vaununhoitaja tarjoilee tilauksesta teetä ja
kahvia sekä myös syötävää hytteihin.
Rahaa voi vaihtaa junassa välillä Kouvola – Vainikkala. Suomalaiset raja- ja tulliviranomaiset tarkastavat passit ja viisumit junassa
välillä Kouvola - Vainikkala. Venäläiset suorittavat tarkastuksen Vainikkalan jälkeen rajalta Viipuriin.
Perjantai 19.8.2016
Klo 06:50 Juna saapuu Tverin asemalla. Asemalla Zoja Turitseva tulee vastaan ryhmää. Siirtyminen bussiin, joka vie aamiaiselle
hotelli Volgaan.
Aamiaisen jälkeen lähdetään Karjalaisiin kyliin. Majoitus on Kozlovon kylällä, jonne ajetaan Lihoslavin ja Zalazinon kautta. Ajoaika
on n 3 t. Matkalla tutustutaan Zalazinon kotiseutumuseoon.
Kozlovolla majoitutaan perheisiin, joissa lounastetaan myös. Illalla kokoonnutaan kylän kirjastolle, jossa tavataan kyläläisiä
vapaamuotoisessa illanvietossa. Paluu perheisiin, joissa on vielä illallinen.
Lauantai 20.8.2016
Aamiainen. Tänä päivänä vietetään Tolmachussa piirakkajuhlia. Aamiaisen jälkeen lähdetään Vasilkin kylälle, jossa tavataan runoilija
Tarasov. Käymme kylän tsasounalla, jonka jälkeen ajetaan Tolmachun kylälle, jossa vietetään piirakkajuhlia.
Ohjelmassa on puheiden ja palkitsemisten lisäksi konsertteja, näytelmiä ym. hauskanpitoa. Juhlapäivällinen nautitaan perheissä.
Illaksi ajetaan Tverin kaupunkiin, jossa majoittuminen Volga-hotelliin.

Sunnuntai 21.8.2016
Aamiainen, jonka jälkeen siirrytään Tverin Pyhän Katariinan luostariin. Liturgia luostarin kirkossa klo 09:00 - 11:00.
Iltapäivällä tehdään kaupunkikierros, jonka jälkeen on vapaa aikaa. Ruokailu mahdollista esim Volga -hotellissa (ei sis. hintaan).
Klo 21:00 siirrytään rautatieasemalle, josta Tolstoi-juna lähtee klo 21:44 Helsinkiin.
Maanantai 22.8.2016
Juna saapuu klo 05:29 Vainikkalaan, klo 07:39 Kouvolaan, klo 08:22 Lahteen, klo 09:43 Tikkurilaan, klo 10:18 Pasilaan ja klo 10:26
Helsinkiin.

Viisumit
Kaikki tarvitsevat oman, henkilökohtaisen viisumin matkalle.
Henkilökohtainen viisumi tehdään passiin. Viisumin kesto on 2-30 vrk, jonka aikana voi käydä yhden kerran Venäjällä. Viisumia
varten tarvitaan seuraavat asiapaperit:
1.
-

Passi
passi tulee olla voimassa vähintään 6 kk viisumin päätyttyä
passissa tulee olla vähintään 2 tyhjää sivua
passi tulee olla ehjä ja kaikki sivut kiinni

2.
-

Valokuva
1 passikuva, joko värillinen tai mustavalkoinen, koko 3,5 x 4,5 cm
valokuva voi olla korkeintaan 6 kk vanha

3. Viisumihakemus huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna
4.
-

Matkavakuutustodistus
pyydä vakuutusyhtiöstä todistus Venäjän viisumia varten, kielet joko suomi, englanti tai venäjä
todistuksen koko (A4), jossa tulee olla vakuutusyhtiön logo tai leima
vakuutuksen tulee kattaa kulut myös äkillisen sairauden varalta ja sisältää kuolemantapauksessa
kotiinkuljetuskustannukset, nämä tulee mainita todistuksessa
todistuksessa tulee mainita vakuutuksen voimassaoloaika
matkustajan nimi tulee olla kirjoitettuna, kuten se on passissa
todistuksessa tulle olla myös syntymäaika, vakuutusnumero, voimassaoloaika, vakuutuksen sisältö ja todistuksen
kirjoittajan nimi.

Varaus- ja peruutusohjeet
Matkan voi varata lähettämällä sähköpostia ositteeseen info@monasterytours.com tai soittamalla numeroon 050-349 4065.
Varaukseen tarvitaan nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Noudatamme valmismatkaliikkeistä annettuja ohjeita. Matkan kuluton peruutus on varausmaksun eräpäivään saakka.
Jos matka perutaan aikaisemmin kuin 45 vrk ennen matkan alkua (1.7.2016), veloitamme varausmaksun.
Jos matka perutaan myöhemmin kuin 45 vrk (1.7.2016) ja aikaisemmin kuin 30 vrk (18.7.2016) ennen matkan alkua, veloitamme
50 % matkan hinnasta.
Jos matka perutaan myöhemmin kuin 30 vrk (18.7.2016) ennen matkan alkua, veloitamme koko matkan hinnan.

