PÄIVÄ PIETARISSA -RISTEILY
31.5.–2.6. 2018
Risteillään M/S Princess Anastasialla Itänaapurimme Venäjän suurkaupunkiin Pietariin.
Pietari on rakennettu 42 saarelle, joita yhdistää yli 300 siltaa. Lukuisat kirkot ja palatsit
kohoavat Nevajoen rannalta. Yksi tunnetuimmista kirkoista Pietarissa on Iisakinkirkko.
Satumaiset Eremitaasi ja Talvipalatsi johdattavat Venäjän keisareiden aikaan.
Matkalla nautitaan merellisestä matkasta risteilyaluksen palveluiden äärellä, ja aamulla
päästään tutustumaan Pietarin loistoon. Laivan kansainvälinen tunnelma, elämykselliset
show’t ja monipuolinen ravintolatarjonta auttavat unohtamaan arjen kiireet. Paikallinen
bussi kuljettaa satamasta keskustaan nähtävyyksien äärelle ja kokemusrikkaan päivän
jälkeen takaisin laivalle.

Matkaohjelma
Torstai 31.5.
Lähtö klo 13.30 Turun ortodoksisen kirkon luota, Yliopistonkatu 19. Ajetaan Helsingin
Länsiterminaaliin, josta M/S Princess Anastasia -laiva lähtee lähtöselvitysten jälkeen klo 19.00.
Majoittuminen hytteihin ja buffetillallinen. Ilta aikaa nauttia laivan ohjelmista.
Perjantai 1.6.
Aamiainen laivalla. Laiva saapuu Pietariin klo 9.00, jonka jälkeen lähdetään noin kolmen tunnin
kiertoajelulle. Iisakin aukiota hallitsee Iisakinkirkko, joka on maailman kolmanneksi korkein
kirkko. Ajetaan Nevajoen toiselle puolelle Vasilinsaarelle, jossa pysähdytään ihailemaan joen upeaa
näkymää. Nevajoen rannalla nähdään Pietari-Paavalin linnoitus, johon kaupunkia on alettu alun
perin rakentaa. Vastapäätä linnoitusta Nevan toisella puolella sijaitsee Eremitaasi. Koristeellinen ja
kaunis Verikirkko on rakennettu paikalle, jossa tsaari Aleksanteri II murhattiin.
Ajetaan 4,5 kilometriä pitkää Pietarin pääkatua Nevsky Prospektia pitkin. Kadun varrella sijaitsee
runsaasti upeita palatseja, kirkkoja ja teattereita. Retken aikana nähdään myös Senaatin aukiolla
sijaitseva Pietari Suuren muistopatsas, Vaskiratsastaja. Koko Pietarin upea kaupunki on oikeastaan
muistomerkkinä kaupungin perustajalle Pietari Suurelle. Kiertoajelun jälkeen vielä aikaa tutustua
matkanjohtajan johdolla keskustan alueeseen ja tehdä vaikkapa ostoksia.
Kuljetus satamaan, josta laiva lähtee paluumatkalle kohti Helsinkiä klo 19.00. Buffetillallinen
laivalla.

Lauantai 2.6.
Aamiainen laivalla. Saapuminen Helsinkiin klo 8.00. Ajetaan Turkuun, jonne saavutaan noin klo
11.
Matkan hinta:
jäsenet
350 €
ei-jäsenet
370 €
Lisämaksu 1-hengen hytistä 80 €
Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset Turku–Helsinki/satama–Turku sekä kuljetukset satama–keskusta m/p
Pietarissa
- laivamatkat A-luokan ikkunallisissa hyteissä Helsinki–Pietari–Helsinki
- 2 illallista ja 2 aamiaista laivalla
- kiertoajelu Pietarissa
- satama-, viisumi- ja polttoainelisämaksut
- paikallisoppaan palvelut
- matkanjohtajan palvelut

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30, Turku
02 2657 913, matkari@lssy.fi
www.lssy.fi/matkari

Matkanjohtaja:
Hanna-Leena Laihonen
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan syntymäaika ja passin numero.
Matkalle mukaan voimassaoleva passi, jonka on oltava voimassa vähintään. 6 kk matkan jälkeen.
Kannattaa tarkistaa voimassaoleva matkavakuutus, johon sisältyy myös matkatavarat sekä riittävä
perusturvavakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen varalta.

