Pirkanmaan senioriyrittäjät ry

Pietarin palatsit 19.-23.4.2018

Kevään matkamme suuntaa hurmaavaan Pietariin. Matkaamme viisumivapaasti St. Peter Linen
M/S Princess Anastasia -aluksella, nautimme laivalla hyvästä ruuasta ja tunnelmasta.
Pietarissa majoitumme kahdeksi yöksi hotelliin. Teemme kaupunkikierroksen ja vierailemme
mm. Verikirkossa ja Jusupovin palatsissa. Tutustumme lisäksi Katariinan palatsiin.
Tervetuloa mukaan kulttuurimatkalle Pietariin.
Alustava matkaohjelma:
19.4. torstai
Klo 14.00
Bussikuljetus Tampereelta Helsingin Länsisatamaan.
Klo 17:30
Lähtöselvitys, laivaan nousu ja majoittuminen hytteihin.
Klo 19:00
Lähtö St. Peter Linen risteilyalus M/S Princess Anastasialla kohti Pietaria.
M/S Princess Anastasia, alkujaan M/S Olympia (Viking Line) valmistui
Wärtsilän Pernon telakalla Turussa vuonna 1986. Laivalla on mm. tax-free
myymälä, ruokaravintoloita, yökerho, spa-osasto, kuntosali, kauneushoitoja ja
kokoustiloja. Seisovan pöydän illallinen laivalla. Laivan yökerhossa esitetään
varietee show klo 22.00.
20.4. perjantai
Katariinan palatsi
Meriaamiainen laivalla.
Klo 09:00
Saavumme Pietariin. Tapaamme paikallisoppaamme ja suuntaamme kohti
Tsarskoje Seloa, jossa tutustumme ainutlaatuiseen Katariinan palatsiin. Elisabeth
I aloitti äitinsä Katariina I omistaman alueen rakennuttamisen ja Katariina Suuri
jatkoi työtä. Katariinan palatsia rakennettiin ja laajennettiin pariinkin
otteeseen. Pelkästään julkisivun koristeluun on käytetty 100 kiloa kultaa. Palatsin
suuressa juhlasalissa Venäjän nykyinenkin presidentti Putin tarjoaa aterian silloin
tällöin arvovierailleen. Yksi palatsin kuuluisimmista huoneista on Meripihkahuone,
jonka aarteet hävisivät II:n maailmansodassa. Se avattiin yleisölle uudelleen
2003 entisöitynä. Kierroksemme palatsissa kestää noin puolitoista tuntia.
Palaamme Pietariin ja nautimme lounaan, jonka jälkeen majoittuminen hotelliin.

SOKOS HOTELLI VASILIEVSKY **** (paikallinen luokitus)
Sokos hotelli Vasilievsky on tammikuussa 2009 avattu boutique -hotelli, jonka huoneet
ovat yksilöllisesti sisustettuja. Hotelli sijaitsee rauhallisella Vasilin saarella, lähellä
metroasemaa. Hotellista on kävelymatka moniin Pietarin päänähtävyyksiin. Hotellissa on
mm. ranskalais-venäläinen ravintola, aulabaari, irlantilainen pub, autotalli, saunaosasto ja
kuntosali. http://www.sokoshotels.fi/hotellit/pietari/

21.4. lauantai
Vapaapäivä tai Eremitaasin retki
Aamiainen hotellissa. Lisämaksullinen retki Eremitaasiin. Lähdemme bussilla
hotellista Eremitaasiin. Teemme opastetun kierroksen upeassa Eremitaasissa,
joka on yksi maailman suurimmista museoista. Eremitaasissa on nähtävissä mm.
Leonardo da Vincin, Rembrandtin, ranskalaisten mestarien ja venäläisten
taiteilijoiden töitä. Lisäksi Eremitaasissa on nähtävissä keisarillisen ajan loistoa,
kullattuja saleja, huonekaluryhmiä, valtaistuinsali sekä paljon muuta. Vierailun
jälkeen yhteinen lounas ja lounaan jälkeen kuljetus hotelliin. Retken hinta 69,/hlö min 20 lähtijää. Retki varataan ja maksetaan jo Suomessa.

Nevski Prospek-pääkadun varrella sijaitsee kuuluisa Jelisejevin herkku- ja
ruokakauppa. Puodissa on myös pieni kahvila, jonka palmupuun alla voi nauttia
kakkukahvit tai lasillisen venäläistä samppanjaa.
Fontankan rantakadulla sijaitsee Fabergé-museo. Upeaan Shuvalovin palatsiin
remontoitu museo esittelee maailmankuulun pietarilaisen Carl Fabergén
tuotantoa. Fabergé tunnetaan erityisesti tsaariperheelle tehdyistä ylellisistä
pääsiäismunista.
Illalla halukkailla on mahdollisuus konserttiin, oopperaan tai balettiin. Kevään
ohjelmisto julkaistaan lähempänä lähtöä.
22.4. sunnuntai
Jusupovin palatsi ja Verikirkko
Aamiaisen jälkeen otamme laukut mukaan ja lähdemme retkelle Jusupovin
palatsiin ja Verikirkkoon. Tutustumme Jusupovin palatsiin, joka kuului vuoteen
1917 saakka Venäjän toiseksi rikkaimman Jusupovin ruhtinassuvun omistukseen.
Palatsista löytyy jokaiselle matkailijalle kiehtovaa ja kiinnostavaa katseltavaa
huoneiden valtaisasta määrästä ja ylellisestä monimuotoisuudesta johtuen.
Jokaisella huoneella on oma kiinnostava tarinansa ja kohteet täytyy nähdä itse
omin silmin. Palatsissa on mm. perheen oma kotiteatteri. Osittain koko palatsin
nykyinen kuuluisuus liittyy Rasputinin murhaan vuonna 1916. Palatsin alakerrassa
perheen poika Felix Jusupov yritti myrkyttää leivoksilla munkki Rasputinin, joka
kuitenkin onnistui tarinan mukaan pakenemaan palatsista ja kuoli lopulta useiden
laukausten jälkeen Nevaan. Täältä jatkamme Verikirkkoon eli Vapahtajan
katedraaliin. Kirkko sijaitsee Gribojedovin kanavan varrella, paikalla, jossa
Venäjän tsaari Aleksanteri II murhattiin. Tsaarin kulkueeseen heitettiin pommi ja
tsaari haavoittui kuolettavasti. Kirkon rakentaminen aloitettiin vuonna 1881 ja se
valmistui vuonna 1907. Kirkko on kuuluisa sipulinmuotoisista kupoleistaan, joita
peittävät kulta- ja emalikoristeet sekä monivärisistä mosaiikkipaloista sekä kirkon
ulko- että sisäpuolella. Mosaiikkitaiteen mestariteos on yksi Pietarin ihailluimmista
arkkitehtuurisista ihmeistä. Kirkko suljettiin 1930-luvulla ja avattiin uudelleen
vuonna 1997. Vierailun jälkeen nautimme matkamme läksiäislounaan ennen
kuljetusta satamaan.
Klo 18:00

Retki päättyy satamaan. Majoitumme hytteihin.
M/S Princess Anastasia lähtee kohti Helsinkiä.
Seisovan pöydän ruokailu lisämaksusta. Etukäteen ostettuna 31,-/henkilö.
Varietee show laivan yökerhossa klo 22.00.

23.4. maanantai
Meriaamiainen laivalla.
Klo 08:00
Saavumme Helsinkiin. Bussikuljetus Tampereelle.

Hinta:

edellyttää min. 25 matkustajaa
620 €/henkilö B2-hytissä ja kahden hengen huoneessa
665 €/henkilö A2-hytissä ja kahden hengen huoneessa
Yhden hengen hytin/huoneen lisämaksu 145 € B-luokassa ja
190 € A-luokassa.

Hintaan sisältyy:
- bussikuljetus Tampere – Helsinki - Tampere
- laivamatkat valitussa hyttiluokassa
- bussikuljetukset Pietarissa matkaohjelman mukaan
- kaksi meriaamiaista
- illallinen seisovasta pöydästä menomatkalla ruokajuomineen
- kahden yön majoitus Pietarissa
- buffetaamiainen hotellissa
- kaksi lounasta
- vierailu Katariinan palatsissa tulopäivänä
- lähtöpäivän retki Pietarissa Verikirkkoon ja Jusupovin palatsiin
- pakollinen viisumimaksu
- hotellin rekisteröintimaksu ja laukunkantomaksu
- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan
Hintaan ei sisälly:
- retki Eremitaasiin 69,-/hlö min 20 lähtijää sis. kuljetukset, opastus ja lounas
- seisovan pöydän ruokailu paluumatkalla. Etukäteen ostettuna 31,-/hlö
- matkavakuutus ** suositellaan**
- henkilökohtaiset menot

Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinnat edellyttävät minimilähtijämäärää.
Huomioikaa, että passin tulee olla voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen.
Hinta on laskettu 26.10.2017 valuuttakurssin mukaan ja se tarkistetaan
kuluttajaviranomaisten ohjeiden mukaan 6 viikkoa ennen matkan alkua.
Pidätämme oikeuden muuttaa hintaa Venäjän viranomaisten muuttaessa maksujaan.
Viisumitta matkustaminen edellyttää henkilötietojen toimittamista etukäteen matkatoimistoon.
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