
Petroskoi – Kizhi –  
Aleksanteri Syvärisen luostari, 4 pv. 

16.–19.6.2016 
 
Lähde matkalle Karjalaan, näe ja koe viehättäviä vanhoja karjalaiskyliä ja ihanat 
maisemat! Karjalan tasavallan pääkaupunki Petroskoi on uusiutunut viime aikoina paljon.  
Kizhin saaren kirkot ja chasovnjat kuuluvat Unescon maailman aarteisiin. Soutjärven 
vepsäläinen kuoro esittää meille kansanlaulujaan ja Aleksanterin Syvärisen luostarin ikonit 
tekevät ihmeitä. 19.6. on kirkollinen juhlapäivä – Troitsa eli Helluntai. 
 
1. matkapäivä 
Bussimatka Niiralan raja-asemalle. N. klo 09.00 Niirala-Värtsilä 
raja-asemalla tullimuodollisuudet. Jatkamme matkaa 
Petroskoihin reittiä Ruskeala-Kolatselkä-Prääsä. Pysähdymme 
matkalla Murheenristillä ja poikkeamme Kinnermäki kylään, jossa 
tutustumme kylän historiaan ja nautimme teehetkestä piirakoitten 
kera. Saavumme Petroskoihin ja majoitumme hotelli 
Severnajaan. Päivällinen. (Niirala-Petroskoi n. 290 km) 
 
2. matkapäivä 
Aamiainen. Klo 09.00-11.00 opastettu kaupunkikietoajelu. 
Kiertoajelun aikana tutustumme Petroskoin päänähtävyyksiin, 
sen historialliseen keskustaan ja nykyaikaiseen lähiöön. Näemme 
mm. Pietari Suuren, Petroskoin perustajan muistopatsaan, 
Kirovin ja Lenininaukiot, Otto Ville Kuusisen patsaan, 
rautatieaseman, yliopiston rakennukset, Aleksanteri Nevkij 
katedraalin, luterilaisen kirkon ja kauniin rantakadun. Kiertoajelun 
jälkeen lähdetään Kizhi-saaren retkelle. Illalla päivällinen Petrovski ravintolassa. 
 
3. matkapäivä 
Aamiainen. Klo 10.00 lähtö Soutjärvelle Äänisen etelärantaa pitkin. 
Soutjärvellä opastettu tutustuminen uudistettuun paikalliseen 
museoon, kuuntelemme Vepsäläisen kansankuoron esitystä ja 
nautimme teestä piirakoitten kera. Jatkamme matkaa Lotinan 
Pellolle, majoitumme Staraja Sloboda hotelliin. Päivällinen 
hotellissa. (Petroskoi-Lotinan Pelto n. 290 km) 
 
4. matkapäivä 
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus ja klo 10.00 opastettu 
kierros Aleksanteri Syvärisen luostarissa. Opastuksen jälkeen 
lähtö kotimatkalle Aunuksen ja Pitkärannan kautta. Vanhat 
kylämaisemat ja pitäjät tuovat tuulahduksen menneiltä ajoilta. 
Pysähdys Ruskealan Herrankukkarossa. Tax-free ostokset 
Venäjän puolella passien tarkastuksen jälkeen. Bussimatka 
lähtöpaikkakunnalle. (Aleksanteri Syvärisen luostari-Värtsilä n. 
275 km) 
 
Aikataulut sitoumuksetta ja paikallista aikaa. Aika Venäjällä on 1 tuntia edellä Suomen 
aikaa. Muutoksen mahdollisia. 

 



 
Matkan hinta: alk. 490 €/hlö/2hh 
 
Hintaan sisältyy: 
- bussikuljetus 
- 3 x hotellimajoitus 2-hengen huoneessa hotelli Severnaja ja Staraja Sloboda 
- 3 x aamiainen hotellissa 
- opastettu Petroskoin kiertoajelu 
- opastettu kierros Kinnermäellä 
- konsertti ja opastettu kierros Soutjärvellä  
- opastettu kierros Aleksanteri Syvärisen luostarissa 
- 2 x tee piirakoiden kanssa Kinnermäellä ja Soutjärvellä 
- 3 x päivällinen  
- retki Kizhi saarelle 
- ryhmäviisumi 
- kielitaitoisen matkanjohtajan palvelut 
 
Lisämaksusta 
- 1-hengen huone 55 €/hlö  
 
Alennukset  
- omalla viisumilla matkustaville 75 €/hlö 
 
Ryhmäviisumi 
Ryhmäviisumia varten tulee toimittaa toimistoomme viimeistään 3 viikkoa ennen matkan 
alkua osoitteeseen: Etelä-Savon matkat Ky, Pölläskyläntie 651, 58770 Pihlajalahti: 

- täytetty ja allekirjoitettu viisumianomuskaavake,  
- mv valokopio passin kuva-aukeamasta,  
- 1 värillinen passivalokuva (enintään 6 kk vanha) 
- todistus voimassaolevasta matkavakuutuksesta (A4) ajalle 16.-20.6. 

 
Ryhmän koko vähintään 22 hlöä. 
 
Ilmoittautuminen 9.5. mennessä. 

 
 

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Etelä-Savon matkat Ky 
Pölläskyläntie 651, 58770 Pihlajalahti 

Puh. 040-5296863 Svetlana, 0400-256329 Vesa 
info@etelasavonmatkat.com  www.etelasavonmatkat.com 
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http://www.etelasavonmatkat.com/

