Tverin Karjala Tolmačun piirakkajuhlat
Kozlovo, Vasilki, Zalazino
Ajankohta: 17-21.8.2017, torstai - maanantai.
Ryhmän koko: min 10- 14 hlö.
Matkan hinta:
1) Hinta, junassa 4-hengen hytti:
Helsingistä ja Tikkurilasta 640 e/hlö, Lahdesta 610 e/hlö, Kouvolasta 590 e/hlö ja Vainikkalasta 580 e/hlö.
2) Hinta, junassa 2-hengen hytti:
Helsingistä ja Tikkurilasta 750 e/hlö, Lahdesta 700 e/hlö, Kouvolasta 590 e/hlö ja Vainikkalasta 580 e/hlö.
3) Hinta, junassa 1-hengen hytti:
Helsingistä ja Tikkurilasta 850 e/hlö, Lahdesta 790 e/hlö, Kouvolasta 770 e/hlö ja Vainikkalasta 750 e/hlö.
Matka toteutuu, jos saadaan 10 matkustajaa mukaan matkalle.
Jos osallistujia tulee enemmän kuin 14 henkilöä, hinta laskee kaikissa kategorioissa.
Hinnat sisältävät seuraavat palvelut:
• junamatkat Suomesta Tveriin ja takaisin Suomeen
• majoitus Kozlovon kylällä perheissä 1yö ja Volga-hotellissa Tverissä 1 yö
• 18.8. aamiainen Volga -hotellissa, illallinen Kozlovolla, 19.8. aamiainen Kozlovolla, lounas Tolmačun kylällä,
illallinen hotellissa, 20.8. aamiainen Volga -hotellissa
• piirakkajuhlat Tolmačun kylällä 19.8
• Kozlovon kyläläisten tapaaminen kirjastolla 18.8
• Zalazinon kotimuseo, Lihoslavin kaupunki
• opastettu kierros Tverin kaupungissa, Pyhän Katariinan naisluostari
• paikalliset oppaat Ludmila Gromova ja Nikolai Turitsheva
• bussikuljetukset 18 - 20.7.2015 kylillä ja Tverin kaupungissa
Muut kustannukset: viisumi 80 e.

Matkaohjelma
Torstai 17.8.2017
Klo 18:30 Tapaaminen Helsingin rautatieasemalla. Siirtyminen junaan ja hytteihin. Junavirkailija tarkastaa kaikilta
passin ja viisumin sekä matkaliput ennen junaan nousua.
Klo 18:47 Tolstoi -juna lähtee Helsingistä. Juna pysähtyy, Tikkurilassa (lähtö 19:03), Lahdessa (lähtö 19:54), Kouvolassa
(lähtö 20:35) ja Vainikkalassa (lähtö 22:15). 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 18.8.2017
Klo 06:50 Juna saapuu Tverin asemalla. Asemalla Ludmila Gromova ottaa ryhmän vastaan. 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 19.8.2017
Aamiainen. Tänä päivänä vietetään Tolmačussa piirakkajuhlia. Aamiaisen jälkeen lähdetään Vasilkin kylälle, jossa
tavataan runoilija Tarasov. Käymme kylän tsasounalla, jonka jälkeen ajetaan Tolmačun kylälle, piirakkajuhlille.
Ohjelmassa on puheiden ja palkitsemisten lisäksi konsertteja, näytelmiä ym. hauskanpitoa.
Juhlapäivällinen nautitaan perheissä.
Illaksi ajetaan Tverin kaupunkiin, jossa majoittuminen Volga-hotelliin. Illallinen hotellissa.
Sunnuntai 20.8.2017
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). Hotellihuoneet ovat käytössä junan lähtöön saakka. Puolen yön aikaan kuljetus asemalle, josta Tolstoi-juna
lähtee klo 01:11 Helsinkiin.
Maanantai 21.8.2017
Juna saapuu klo 09:14 Vainikkalaan, klo 11:09 Kouvolaan, klo 11:58 Lahteen, klo 12:53 Tikkurilaan ja klo 13:37
Helsinkiin.

Varaus- ja peruutusohjeet
Noudatamme valmismatkaliikkeistä annettuja ohjeita.
Matkan kuluton peruutus on ennakkomaksun eräpäivään saakka.
Jos matka perutaan aikaisemmin kuin 45 vrk ennen matkan alkua (1.7.2017), veloitamme varausmaksun.
Jos matka perutaan myöhemmin kuin 45 vrk (1.7.2017) ja aikaisemmin kuin 30 vrk (17.7.2017) ennen matkan alkua,
veloitamme 50 % matkan hinnasta.
Jos matka perutaan myöhemmin kuin 30 vrk (17.7.2017) ennen matkan alkua, veloitamme koko matkan hinnan.
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