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Ohjelmantapahtuma

Kuvaus

Pietarista Nizhni Novgorodiin
6:00

Lähtö Suomesta

11:00

Viipurin kautta-ajo

13:00

Saapuminen Pietariin

13:3014:30

14:30
-16:30

Suomalainen bussiyhtiö*; bussi on varustettu
WC:lla ja televisiolla; linja-auto lähtee ajamaan
Keski- tai Länsi- Suomesta; välipysäkit lähtijöiden
toivomuksista; sama bussi vie meidät Pietarista
takaisin Suomeen matkamme viidentenä päivänä.
onnistuu,mikäli rajanylitys on sujunut viivästyksettä
eikä kuljettaja matkan aamuksi aavista pahoja
ruuhkoja Pietarin liikkeenteessä.
Lounas ja ilta-pala keskustan ravintoloissa
pääkadun tuntumassa, jossa valuutan vaihto.
Ruokailu matkalla on hyvin monipuolinen.
Tutustumme
matkan
aikana
eri
alueiden
ruokakulttuureihin: aluksi Pietarin kansainväliseen
ruokaperinteiseen, toisena päivänä tarjolla on
muinaisvenäläinen ruokalista Nizhni Novgorodin
ravintolassa,
kahtena
seuraavana
päivänä
tutustumme vuori-marilaisten kansalliskeittiöön ja
lopuksi
Cheboksarissa
syömme
aitoa
čavašikansan kansallislounasta (ks.s.9)

Marilainen Pietari

VAIHTOEHTO 1

Saamme
perustietoja
marilaisista
esim.
keisarillisessa
kansatieteellisessa
museossa
(pääsy omaan hintaan), sen kokoelmia syntyi
suurilta osin 1800-luvulla; sen Volgan mutkan
kansoille omistettu osasto sisältää paljon
vanhanaikaisia esineitä, joita harvoin näkee nyt
marilaisissa kylissä.

v u o r i - m a r i l a i s e t - v o l g a n m u tk a n k a n n e l k a n s a
s ivu 1 . (1 0 )

Pietarin kiertoajelu ja vapaa-aika
Pietarin tutustumiskierroksen aikana meno- ja
paluumatkalla näemme entisen pääkaupungin
nähtävyyksiä Nevajoen molemmilla rannoilla ja
saaristossa. Mikäli rajanylitys sujuu ilman
viivästyksiä meille jäänee riittävästi aikaa
pidemmallekin
kävelylle
pääkatu
Nevski
prospektilla
loistoliikkeineen
tai
vierailulle
suomalaisessa Inkerin kirkossa ehtoollisella.

VAIHTOEHTO 2
Ohjelma Inkerinmaan Kelton kylissä
Jo vartin tunnin matkan päässä rautatieasemalta
sijaitsee satumaisen kaunis Kelton harju,
supisuomalainen seutu ennen sotia, jolla ei paljon
ei muuttunut sen jälkeen. Harju dominoi laakeaa
Suomen lahden tasankoa, sieltä nautimme ihana
näkymää
ja
inkeriläisserkkujemme
vieraina
käynemme Inkerinmaan suurimmassa kirkossa.

17:40*-

Lähtö junalla Nizhni Novgorodiin
Matka Nizhni Novgorodiin kestää n. 15 tuntia,
muttei se tunnu millään tavalla ikävältä tai
hankalalta: lepäilemme kodikkaan makuuvaunun
neljän hengen lukittavissa* hyteissä, jotka
mukavine sohvineen ja pöytineen muistuttavat
hotellihuoneita.
Isomman
porukan
käyttöön
lunastamme jopa koko junavaunun kerrallaan
alatason mukavine lisäpaikkoineen.

Palvelu matkalla
Matkustamme omassa* junavaunussa, joka
tarvittaessa saadaan illemmalla myös lukittua ja
näin ollen eristettyä muusta junasta, vaikkei sitä
koskaan tarvinnut: matkoillamme ei ole tapahtunut
yhtään varkautta. Jokaisessa junavaunussa on
kaksi vaunupalvelijaa, jotka sijaavat pyynnöstä
vuoteet, siivoavat käytävät ja vessat, keittävät
kahvia ja teetä tai muutenkin palvelevat matkalaisia
koko matkan ajan.

Ruokailu matkalla
Junan keskiosassa on normaalisti ravintolavaunu,
jossa käymme syömässä**. Siellä anniskellaan
myös alkoholia (ei kuulu matkan hintaan) ja jos
viihtyy ravintolassa voi istua kauemminkin. Sitä
paitsi aikataulussa on pidempiä pysähdyksiä ja
laiturilla myydään paikallisia herkkuja ja lämpimiä
ruokia, joita voi ostaa eväiksi tai välipalaksi.
(**Vaihtoehtoisesti lämmin ateria saadaan asemaravintoloista suoraan omaan vaunupaikkaan).

v u o r i - m a r i l a i s e t - v o l g a n m u tk a n k a n n e l k a n s a
s ivu 2 . (1 0 )

2.

Vuori-Marin maalla
8:49*

Saapuminen Nizhni Novgorodiin
Saavumme Nizhni Novgorodin miljoonakaupunkiin.
Täältä iltapäivällä alkaa unohtumaton matkamme
Volgan mutkaan päin, mutta ennen sitä
tutustumme Venäjän kolmanneksi suurimpaan
kaupunkiin, joka sijaitsee suomalais-ugrilaisen
mordvan heimon mailla. Heimolaisiamme asuu
edelleenkin täällä Volgan Oka-nimisen sivujoen
rannoilla.

9:00-

Nizhni Novgorodin kaupunki
VAIHTOEHTO 1_
Syömme lounasta ja käymme Nizhni Novgorodin
vanhalla linnoituksella, joka seisoo Volgan ja Okan
joen välisellä korkealla niemellä. Kaupunki on
vanha kauppakeskus, jo 1800-luvulta asti täällä
pidettiin Venäjän laajimmat markkinat, myös
nykyään siellä toimii suomalainen kauppakamari ja
liikeyhteydet Suomeen ovat aika vireitä.

Nizhni Novgorodin tutustumisohjelma
Linnoituksen viereiseltä terassilta ihailemme
huikeaa näköalaa Volgan vastakkaiselle matalalle
rannalle. Jatkamme kaupungin kierto-ajelua
ylittämällä Okan joen käydäksemme niin sanotulla
kauppiaspuolella, vanhalla ja uudella markkina- ja
messualueella
sekä
monilla
muillakin
suurkaupungin mielenkiintoisissa kohteissa.

Vapaa-aika Nizhnin kävelykadulla
VAIHTOEHTO 2_
Keski-aikaisesta linnoituksesta uudenaikaiseen
keskustaan johtavan kävelykadun varresta löytyy
kaikki, mitä suurkaupunki voi tarjota asukkailleen ja
vierailleen. Myös monet Nizhni Novgorodissa niin
lukuisat suomalaisyritykset sijaitsevat täällä, mitä
lisää Volgan metropolille kansainvälistä ilmapiiriä.
Ravintoloita ja kansaperinteitä tarjoavia liikkeitä
löytyy täältä varmasti joka makuun.

-12:00

Volgan mutkaan päin!
Tutustuttuamme Nizhni Novgorodiin jatkamme
matkaa
paikallisella
maastolinja-autolla
ja
sittemmin lautalla kohti Vuori-Marin rajaa. Matkalla
näemme paljon vaikuttavia Volgan maisemia ja
historiallisia nähtävyyksiä kuten esim. Makarjevon
luostarin panimoa, käymme savukalatorilla ja
Volgan kantakansojen pöydässä ja saunassa
Kolmen päivän aikana seuraamme Volgan joen
kulkua laskemalla sen etelärantaa pitkin kuuluisaan
Volgan mutkaan, jota tunnetaan suomalaisugrilaisten kansojen kehtona. Päämääränämme on
kuitenkin Vuori-Marin niemenmaa, jolla teemme
ympyrän. Sen jälkeen jatkamme omalla laivalla
vuorimarilaisten
naapuritasavaltaan
eli
Čavašinmaalle,
sieltä
palaamme
Suomeen
Moskovan kautta junalla.

v u o r i - m a r i l a i s e t - v o l g a n m u tk a n k a n n e l k a n s a
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18:00-

Saapuminen Vuori-Mariin
Panoraamamatka Volgan rantaa pitkin, jolla
pidämme taukoja mielenkiintoisissa kohteissa sekä
kahvi- ja ostospysähdyksiä, vie meidät VuoriMarinmaalle. (kuvassa: suomalaiset marin rajalla)
Myös menoamtakan aikana niin kuin koko matkan
ajankin syömme vähintään kolme ateriaa päivässä,
jolloin tarjolla on lämmintä ruokaa, niin kuin
Marissa on tapana syödä.

Perhemajoitus
Illaksi saavumme Volgan rannalla sijaitsevaan
majakyläämme. Siellä tutustumme marilaiseen
isäntäväkeemme,
jotka
tulevat
pääkadulle
tervehtimään meitä marilaisin tavoin rahkapiirakalla
ja kotileivällään. Riippuen talon tiloista isäntäväki
majoittavat aina kaksi, neljä tai kuusi matkustajaa.

Vuorimarilaisten kodeissa
Majoitumme vuorimarilaisiin perheisiin, majoitukset
hoidetaan henkilökohtaisten toivomusten ja
harrastusten perusteella – sillä toimenpiteellä
taataan, että jokaiselle löytyy sopiva yöpaikka sekä
paljon uusia ystäviä veljeskansamme keskuudesta.
(Kuvassa matkanjärjestäjä Veijo Sillanpää Turusta
yhteiskuvassa marilaisen perheen kanssa)

Saunominen
Kaikessa rauhassa tutkimme ja saunomme
oikeissa marilaisissa (savu)saunoissa, joissa vettä
heitetään erikoiseen luukkuun. Saunan jälkeen on
mukavaa rentoutua istuen vihreässä pihapiirissä
ilta-auringossa.

Iltapala perheissä
Jo monta päivää ennen tuloamme marilaiset naiset
ovat pohdiskelleet, millä kunniavieraita kestittäisiin?
Varhain
aamulla
he
ovat
lämmittäneet
valkouunejaan
paistaakseen
perinteellisiä
uuniherkkuja ja keittääkseen oikeita talonpoikaista
uuniruokaa iltapöytään. Isäntä on puolestaan
varannut vierailleen omaa..

-24:00
Nukkuminen
Vietätkö rauhallista iltaa kylän hiljaisuudessa, jossa
kännykät eivät pirise, vai käytkö maljaa
nostamassa myös naapuritalojen vieraanvaraisten
marilaisten pidoissa? Rentoudu omalla tavallasi,
mutta
makuulle
mennessäsi
saat
aina
suomalaisittain siistin vuoteen hirsitalon joskus
jopa omasta kamarista.

v u o r i - m a r i l a i s e t - v o l g a n m u tk a n k a n n e l k a n s a
s ivu 4 . (1 0 )

3.

Vuori-Marin kulttuuripäivä
8:00

Aamiainen perheissä
Vielä kerran kestiystävälliset vuorimarilainen
isäntäväki saa mahdollisuuden tarjota meille
parastaan, mitä talosta löytyy.

9:00-

Volgan laakson kulttuurimaisema
Majakylämme sijaitsee lähellä Volgaa, sinne
voimme
lähteä
kävelylle,
uimaan
ihanille
hiekkarannoille
tai
paikallisiin
pyhiinvaelluspaikkoihin ja poudassa jopa kokoonnumme
tunnelmalliselle
Volga-piknikille
keittämään
rantanuotiolla kalakeittoa tuoreista Volgan kaloista
tai paistamaan lammasvartaita.

Lauttaretki Volgan yli
Vuokraamme
laivan
tehdäksemme
unohtumattoman retken monen kilometrin levyisen
Volgan
yli
joen
vasemmalle
rannalle
(vaihtoehtoisesti
Volgan
risteily
laivassa
seuraavana tai lauttaylitys edeltävänä päivänä).
Siellä käymme mm. 1800-luvun Sheremetjevoiden
perheen aateliskartanolla.
Laivaretki
jatkunee
näin,
että
lähdemme
seikkailemaan vasemman rannan rauhoitettuun
ikivanhaan kuusikkoon (näkyy mustana kuvassa),
joka avaa meille paljon jännittäviä salaisuuksiaan.
Kävelemme metsän läpi Volgan sivujoki Vytlälle,
joka välkkyy metsän takana (ylimääräinen
tapahtuma)

Maatalous ja sovhoosit
Sovhoosin johtajan opastuksella perehdymme
vuori-marilaisten
taloudellisiin
askarteisiin,
sovhoosien pärjäämiseen nykypäivänä. VuoriMarin erikoisuutena on se, että täällä suurin osa
asukkaita ovat yksityisia maanviljelijöitä, joiden
päätoimiala on kaalinkasvatus.

Vuori-Marinmaan suuri kierros
Päivän
kuluessa
teemme
mielenkiintoisen
kierroksen ympäri Vuori-Marinmaata, jonka aikana
näemme kuuluisia marilaisia vuoria ja nautimme
alueen huikeista maisemista. Kierrämme Volgan
Vuori-Marin niemenmaata ja tutustumme myös
vuorimarilaisten naapuriheimoihin kurkistamalla
esim. čavašilaiskyliin.

Vuori-Marin lauhkea ilmasto
Kuvassa on viinirypäleviljelmiä, joita todellakin
tapaa paikoittain erityisesti Vuori-Marin kuuluisten
harjujen ja kumpareiden etelärinteillä. Nämä
viljelmät mahdollistaa paikallinen lauhkea ilmasto.

v u o r i - m a r i l a i s e t - v o l g a n m u tk a n k a n n e l k a n s a
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Marilaisia hevosia
Suhteellisen pienessä Vuori-Marissa pienikasvuiset
ponihevoset ovat suosittuja työhevosia, niitä
pidetään monissa paikkaa ja kasvatetaan vain
Vuori-Marissa esiintyvillä erikoisilla alppi- tai
vuorilaitumilla.

Kukka-, hedelmätarhoja ja kasvimaita
Näemme paljon reheviä puutarhoja kylissä, joissa
vierailemme
matkan
aikana.
Vuori-Marin
kasviharrastajilla on useita omena-, päärynä-,
kirsikka- ja luumulajia puutarhassa, kukkalajikkeita
saattaa olla monta sataa, ruusuja tunnetaan yli 50
lajiketta. Myös hunaja- vesimeloneja ja aprikooseja
viljellään muiden eteläisten hedelmäpuiden ja
marjapensaitten rinnalla.

Savusaunoja Volgan rannalla
Ja epäilyksettä joka kylässä, jossa vierailemme
Vuori-Marissa Volgan joen molemmilla rannoilla,
olemme paikallisten asukkaiden kutsuvieraina
heidän (savu)saunoissaan; tiheästi asutun VuoriMarin
monien
kylien
kautta
ajaessamme
pysähdymme mielenkiintoisiin saunakohteisiin
tutkimaan, valokuvamaan niitä ja tietenkin myös
saunomaan niissä. (kuva Heikki Laurila)

Runoilijoiden- ja käsityöläisten kyliä
Vuori-Marin kiertoajelumme aikana pysähdymme
eri
kyliin
kuuntelemaan
vuorimarilaisia
lauluperinteitä tai ihailemaan korkeatasoista
kädentaitoa: erityisesti kuomatyö ja varpapunonta
kukoistavat täällä. Saamme ostaa ja lahjaksi
kauniita perinteellisiä esineitä matkamuistoiksi.
Mehiläshoito on perinteellistä Marinmaalla ja
monessa talossa istumme myös hunajapöydässä.

Kannelkylien konsertissa
Niitty- ja Itä-Marista unohtunut kanteleensoittokulttuuri jatkuu edelleenkin Vuori-Marissa.
Marilainen kantele, vuori-mariksi kärš, on säilynyt
täällä muinaisista ajoista asti kun kuulemma
suomalaiset ja marilaiset olivat yhä yhtä kansaa.
Käymme
maailmankuulun
soittoryhmän
konsertissa, jota poudassa pidetään suoraan
Volgan rannalla.

Hirsitaloja ja kivikirkkoja
Kiertelemme vuorimarilaisia paikkakuntia, joissa
edelleen kuuluu kirveenkalketta. Ihailemme
paikallisten
asukkaiden
puuleikkaustaitoa,
katsomme heidän pelkällä kirveellä valmistamiaan
koristeellisia portteja ja ikkunalautoja sekä käymme
Vuori-Marissa niin lukuisissa kivikirkoissa.

v u o r i - m a r i l a i s e t - v o l g a n m u tk a n k a n n e l k a n s a
s i v u 6. ( 1 0 )

Vuori-Marin maatilan vieraina
Tapaamme Marinmaan palkitun tiedemiehen ja
puutarhanhoitajan, joka tasavallan ensimmäisenä
agronomina perusti kasvihuonekasvatusta omaan
kylään ja sitten laajensi sitä koko Vuori-Marin
alueelle. Myös eläkkeellä mies sai viime vuonna
ennätyshedelmäsadon ja kutsuu meidät luokseen
maistamaan omatekoista jopa kolmen vuoden
vanhaa erinomaista omenaviiniään.

-18:00

Saapuminen Kosmodemjanskiin
Majoitumme kaupungin hotellin kahden ja yhden
hengen
huoneisiin;
hotelli
sijaitsee
Kosmodemjanskin uudenaikaisessa keskustassa,
teatteria ja kunnantaloa vastapäätä. Siitä pääse
mukavasti kävellen alas kaupungin läheiseen
historialliseen keskustaan ja Volgan rantakadulle.

20:00

Vuorimarilainen teatteri
Illalla käymme maailman ainoassa vuorimarinkielisessä teatterissa katsomassa erikoisesti
sen meitä varten lavastamaa marikylien elämästä
kertovaa vilkasta näytelmää. Esitys on vuorimarin
kielellä, mutta tulkkauksen avulla aivan selkeä.
Lyhyehkön esityksen jälkeen tapaamme teatterin
henkilökuntaa sekä vuorimarilaisia päänäyttelijöitä
(kuvassa).

21:00

Ilta-pala hotellin ravintolassa
Syömme ilta-pala ja seuraavan päivän aamiaista
hotellin siistissä ja valoisassa ravintolassa, jossa
järjestetään usein tanssi-iltoja. Sen lisäksi hotellin
yhteydessä on yöbaari, joka on auki klo 2 asti.

4.

Vuori-Marin pääkaupunki
8:00
9:00-

Aamupala hotellin ravintolassa
Kosmodemjanskin kaupunki
Kosmodemjansk (mariksi Tsikmä) on Vuori-Marin
sekä virallinen että epävirallinen keskus. Vietämme
aamupäivän tutustuen Vuori-Marin ainoaan
kaupunkiin.

Tsikmän vanhoja kirkkoja
Kaupungissa on paljon kirkkoja, ei edes
seitsemänkymmentä
vuotta
kommunistivaltaa
tuhonnut paljon näistä arvokkaista rakennuksista,
jotka kuuluvat Tsikmän kaupunkikuvaan.

v u o r i - m a r i l a i s e t - v o l g a n m u tk a n k a n n e l k a n s a
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Kauppiasarkkitehtuuri
Tsikmän kaduilla näkee paljon hyvin koristeellisia
kauppiaiden taloja ja talousrakennuksia, joiden tyyli
on vaikuttanut myös ympäristön vuorimarilaisten
kylien hirsitupien koristeluun.

Kauppias- ja kaupunginmuseo
Katarina
II:n
aikoihin
merkittävänä
kauppakeskuksena ollut Tsikmä on säilyttänyt aitoa
kauppiastyyliään, johon voi eläytyä erikoisessa
kauppiasmuseossa (kuvassa). Myös kaupungin
historian ja taiteen museo siellä käyneiden
suomalaisten mielestä on ohittamaton turistikohde
ja kuuluu matkaohjelmaamme. Museossa on
nähtävänä merkittävät taidekokoelmat.

Vuorimarilainen ulkoilmamuseo
Tsikmän
ehdoton
ykkönen
on
kuitenkin
vuorimarilainen
puurakennustaidon
ulkoilmamuseo, johon on keskitetty arvokkaimpia
rakennuksia kaikkialta Vuori-Marista sekä tuotu
Volgan patoamisen takia veden alle jääneiden
kylien taloja. Museo on ainutlaatuinen ja
merkitykseltään
on
verrattavissa
Karjalan
kuuluisaan Kizhin saareen.

-13:00

Vuorimarien museokyliä
Jatkaessamme matkaa itään päin käväisemme
matkan varressa muutamassa vuorimarilaisessa
kylässä
Volgan
rannalla
Kosmodemjanskin
itäpuolella, jossa tapaamme ihmisiä, nautimme
kauniista
törmämaisemmista
ja
vanhoista
hirsirakennuksista
ja
halukkaille
tarjoutuu
mahdollisuus jopa ylittää Volgan jokea lentämällä!

14:00

Lähtö Čavašin tasavaltaan retkilaivalla
Jatkamme
matkaa
eteenpäin
Čavašin
naapuritasavallan
pääkaupunki
Čebokasariin.
Teemme mielenkiintoisen monen tunnin retken
omalla vuokralaivalla Volgaa alas päin, jonka
aikana syömme laivassa marilaisia herkkuja ja
mahdollisesti
nousemme
myös
maihin.
Vapaaehtoisesti liikumme bussilla maitse, mikä
mahdollistaa mielenkiintoisia pysähdyksiä reitin
varrella oleviin mari- ja čavašikyliin.

18:00-

Saapuminen Čeboksariin
Tutustumme vielä yhteen Volgan suurkaupunkiin.
Laskemme Volgan rannalle monen kilometrin
pituista pääkatua pitkin, jolla mielenkiintoista
seurata vuosisatojen tyylien vaihtoa. Monipuolisen
tutustumisohjelman oheen nautimme vapaa-ajasta
kaupungin
historiallisessa
keskustassa
ja
vanhassa
satamassa,
johon
päätyy
uusi
kävelykatu.

v u o r i - m a r i l a i s e t - v o l g a n m u tk a n k a n n e l k a n s a
s i v u 8. ( 1 0 )

Čavašin kansallismuseo
Čavašin kansa on alunperin ollut marilaisten
naapurissa asunut suomalais-ugrilainen heimo,
joka tataarien Volgan mutkaan saavuttua vaihtanut
kielensä ja identiteettinsä. Silti čavašit puhuvat
nykyistä
turkinsukuista
kieltään
kovalla
suomalaisella aksentilla ja heidän perinteellisen
talonpoikaisen hirsitalokulttuurinsa monet piirteet
edelleenkin ovat suomalais-ugrilaista alkuperää.

Olutmuseo
Čavašikansan kansalliskasvi on humala, se löytyy
jokaisesta maalaistalosta. Humalalla maustetaan
olutta ja humalankasvatukseen voi tutustua
olutmuseossa, joka on rakenteillä ja toivottavasti
aukeaa ensi kesään mennessä. Keltainen
rakennus kuvassa oikealla on ravintola, jossa
syömme lounasta ja maistamme Čavašin kimppu –
nimistä paikallista merkkiolutta.

-22:00

Ruokailu čavaširavintolassa
Čebokasarin oleskelumme aikana poikkeamme
syömään historiallisessa keskustassa sijaitsevaan
oikeaan čavaširavintolaan (kuvassa), jossa aidon
čavašikansallislounaan maistamme perinteellisiä
ruokia kuten karhun tai Volgan mutkan villisian
paistia
tai
hirvenlihamakkaroita.
Myös
čavašinkielinen henkilökunta käsityönä tehdyt
perinteelliset pellavapuvut päällään täydentää aitoa
talonpoikaista ilmapiiriä.

00:00*

5.

Yöjuna lähtee Moskovaan

Moskovasta Suomeen
10:00*

Saapuminen Moskovaan
Juna saapuu Kazanin rautatieasemalle ja
iltapäivällä matkamme jatkuu saman aukion
varressa sijaitsevalta Pietarin asemalta (aukiolla on
kolme rautatieasemaa)

10:0011:30

Moskovan ohjelma

11:30

Lounas asema-aukion ravintolassa

Vietämme Moskovassa vähemmän aikaa kuin
viime vuonna niitty-marin matkalla, kun monet
nähtävyydet ovatkin jo tulleet tutuiksi. Silti uusille
matkalaisillemme järjestetään lyhyehkö käväisy
Punaisella torilla tai kuuluisalla Arbat-pääkadulla.
Muille
ehdotetaan
vapaa-aikaa
ja
ostosmahdollisuutta
Moskovan
suurimmassa
tavaratalossa.
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12:30

Lähtö Pietariin
Pikajuna Pietariin, jossa on jopa kaksi baaria ja
ravintola, muistuttaa entisiä suomalaisia intercityjunia. Matkustellessamme Venäjän rautateitse
koemme meille uutta ajattelutapaa, että juna on
matkustajilleen pikemmin hotelli tai jopa koti kuin
vain pelkkä ajoneuvo. (kuva Hannu Rasi)

19.50

Saapuminen Pietariin

22:00
23:00-

Suomen rajanylittäminen
Saapuminen Suomeen

Syömme ilta-palaa Pietarissa ja paluumatkalla
käymme ostoksilla rajan tax free kaupassa.
(Suomen aikaa)
Bussikuljetus* Itä-, Keski- ja Länsi-Suomeen

Matkan täyshoitohinta bussi-, yöjuna- ja laivakuljetuksineen yms. palveluineen: ugrimatkat.net
Tämä matka on erikoismatka, jonka tarjoamme teemamatkojen hintaan mm. joustavamman kuljetuksen vuoksi.
Sovellamme yleisiä valmismatkaehtoja. Oikeus muutoksiin pidätetään *Kesän laivahinnat ja -aikataulut
tarkistetaan purjehduskauden alettua toukokuussa ja juna-aikataulut kolme kuukautta ennen matkaa,
jolloin ne annetaan Venäjällä virallisesti ilmi. Kaikki aikataulut ja kelloajat ovat noin-arvoja, jotka
Venäjän olosuhteissa saattavat vaihdella. Hoitamme viisumit, jotka ovat omaan kustannushintaan €45/hlö.
Hinta ja kuljetusvaihtoehdot laskettu ryhmän minimikoon ollessaan 25 hlö, muuten varaamme itsellemme
oikeuden
muutoksiin
erityisesti
kuljetuksen
osalta.
Kaikki
kuvat
ovat
tekijän
valokuvaamia
ohjelmatapahtumien mukaisissa paikoissa. Kaikki oikeudet pidätetään: ©2006-08 Leo Baskin, Suomalaisugrilainen matkatoimisto, Frankfurt am Main, Saksa

www.marinmaa.info

Eliisa Salokas, Jyväskylä : Kiitos mukavasta ja onnistuneesta Marin matkasta, olen tosi tyytyväinen matkan
järjestelyihin ja antiin mitä matkalla saimme kokea. Kaikkien niiden kanssa joiden kanssa olen matkan jälkeen
puhunut, ovat olleet tyytyväisiä matkaan ja siitä jäi mukavat muistot.
Riitta Korhonen, Helsinki : Lämpimät lämpimät kiitokset vielä todella fantastisesta, ikimuistoisesta ja
vauhdikkaasta matkasta!
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