Lönnrotin, Inhan ja Arhippa Perttusen jalanjäljillä
Opastettu bussimatka Vienan Karjalaan Latvajärvelle ja Kalevalaan

1.8.-6.8.2018 (6vrk) täysihoidolla

Tervetuloa ainutlaatuiselle matkalle Vienan runokyliin Lönnrotin
Inhan ja Arhippa Perttusen jalanjäljille!

Keskiviikko 1.8. klo 15.00 | KostamusJyskyjärvi

Saapuminen Kajaaniin omin kyydein.
Lähtö Kajaanin rautatieasemalta klo 15.00
bussilla kohti Vienan runokyliä.
Iltapäivällä ylitämme rajan Vartiuksessa, josta
matkamme jatkuu kohti Kostamuksen
kaupunkia.
Kostamuksesta jatkamme edelleen
Jyskyjärvelle, missä majoitumme perheisiin.
Päivän päätteeksi nautimme yhteisen illallisen
ja saunomme.
Torstai 2.8. |Jyskyjärvi – Haikola - Kalevala
Karjalainen aamiainen, jonka jälkeen lähdemme veneretkelle ja kävelykierrokselle Jyskyjärven kylälle.
Puolen päivän aikaan nautimme yhteisen lounaan ja iltapäivällä (n. klo 15) saavumme Haikolaan, jossa
teemme kyläkierroksen ja nautimme hieman välipalaa.
Illan suussa (n. klo 18.30) saavumme Uhtualle (Kalevalaan), jossa majoitumme Hotelli Weltin kahden
hengen huoneisiin (yhden hengen huone lisämaksusta)
Illalla klo 19.30 pääsemme nauttimaan ainutlaatuisesta kantelekonsertista (n. 1h), jonka jälkeen vielä
päivällinen ja yhteinen illanvietto.

Perjantai 3.8. | Kalevala – Vuonninen – Venehjärvi - Vuokkiniemi
Hotelliaamiaisen jälkeen teemme opastetun
kierroksen Lönnrotin jalanjäljillä Kalevalassa.
Lähdemme n. klo 11.00 bussilla kohti Vuonnista,
jossa nautimme ulkoilmalounaan
Vaassila Kieleväisen maisemissa Vuonnisen
tsasounan luona. Käymme myös Vaassila
Kieleväisen muistomerkillä sään salliessa.
Iltapäivällä suuntaamme kohti Vuokkiniemeä,
jonne saavumme illan suussa (n. klo 18.30).
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Vuokkiniemessä osallistumme kyläjuhlien iltatilaisuuksiin. Päivän päätteeksi majoitumme
perhemajoituksiin ja nautimme päivällisen.
Lauantai 4.8.| Vuokkiniemen kyläjuhlat
Aamiaisen jälkeen teemme kyläkierroksen
Vuokkiniemessä ja tutustumme kylän tarjontaan.
Nautimme yhteisen lounaan (n. klo 14), jonka jälkeen
vietämme aikaa Vuokkiniemen kyläjuhlissa eli
praasniekassa. Kyläjuhlissa on myynnissä mm.
käsitöitä, elintarvikkeita ja matkamuistoja. Varaa
venäjän ruplia käteisenä mukaasi!
Päivän päätteeksi nautimme yhteisen illallisen
perhemajoituksessa.
Sunnuntai 5.8.| Vuokkiniemi – Latvajärvi Vuokkiniemi
Aamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle kohti
Latvajärjeä Arhippa Perttusen kotimaisemiin. Latvajärvi on rajavyöhykealuetta ja luvat sisältyvät matkan
hintaan.
Palaamme illan suussa Vuokkiniemeen perhemajoitukseen ja
nautimme yhteisen illallisen.
Maanantai 6.8.| Vuokkiniemi – Kormilo – Vartius
Aamiaisen jälkeen suuntaamme kohti Kormiloa, missä
pääsemme tutustumaan ainutlaatuiseen Samovaarimuseoon.
Museon jälkeen matkamme jatkuu kohti Kostamusta ja
Vartiuksen raja-asemaa. Saavumme Kajaaniin iltapäivällä
n. klo 15. Juna kohti Helsinkiä lähtee klo 15.17.
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HYVÄ TIETÄÄ
Hinta 6 vrk, 5 yötä/ 750 euroa
Hinta sisältää:
-

Jyskyjärvellä: perhemajoitus, täysihoito (illallinen+aamiainen+lounas), kyläkierros, veneretki,
sauna
Haikolassa: kyläkierros, välipala
Kalevalassa: majoitus, puolihoito (illallinen+aamiainen), kantelekonsertti, kyläkierros
Vuonnisessa: ulkoilmalounas
Venehjärvellä: kyläkierros, välipala
Vuokkiniemellä: perhemajoitus (3 yötä), puolihoito (illallinen+aamiainen), lounas 4.08.
Latvajärvellä: ulkoilmalounas, kuljetus Vuokkiniemi – Latvajärvi - Vuokkiniemi
Kormilossa: samovaarimuseo
Rajavyöhykelupa
bussikuljetukset venäläisellä pikkubussilla Kajaani-Vienan Karjala-Kajaani

Lisämaksusta:
-

Venäjän viisumi
Yhden hengen huone hotelli Weltissä

Ilmoittautuminen: 31.5.2018 mennessä kotisivujemme kautta tai soittamalla numeroon 0505213795.
Maksuehdot: Ennakkomaksu 200 euroa erääntyy viikon kuluessa varauksesta. Loppumaksu erääntyy
8.7.
Peruutusehdot: Ks. yleiset valmismatkaehdot ja lisä- ja erityisehtomme.
Oikeudet muutoksiin: Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin
ryhmäkoon pienentyessä.
Matkanjärjestäjä: Vastuullinen matkanjärjestäjä on Elma-matkat, joka kuuluu Kilpailu- ja
kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin 2360/14/MjU ja noudattaa kaikkia
matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja sekä Elma-matkojen erityis- ja lisäehtoja.
Terveys: Tarkista rokotusturvasi terveyskeskuksesta. Venäjälle suositeltavat rokotukset löydät
www.rokote.fi.
Ruokavaliot: Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista ruoka-aineallergioista. Toiveet
pyritään ottamaan huomioon, mutta emme voi taata niitä.
Vesi: Vesijohtovesi ei ole juomakelpoista.
Aika: 26.3.-29.10. Sama aika kuin Suomessa
Valuutta: 1 EUR = 70,51 RUB (Forex 2.5.2018)

