Palatsien Pietari 10.-13.4.2019

Pietarissa, Pohjolan Venetsiassa, menneisyys ja nykyisyys kulkevat käsi kädessä. Pietarin upeat
palatsit, tunnelmalliset kanavat, loisteliaat taideaarteet ja vilkkaat ostoskadut luovat ihanteelliset
puitteet kaupunkilomalle. Majoittuminen kauniissa boutique-tyylisessä hotellissa aivan Pietarin
ytimessä. Baletti- ja oopperaesitykset ovat maailmanluokkaa. Tervetuloa mukaan keväiseen Pietariin.
Alustava matkaohjelma:
10.4. keskiviikko
TERVETULOA PIETARIIN
Klo 7:20
Allegro-juna lähtee Helsingistä ja saapuu Pietarin Suomen asemalle klo 10:47.
Passi- ja tullitarkastukset tapahtuvat kätevästi matkan aikana junassa.
Suomenkielinen opas on ryhmää vastassa Pietarissa. Kaupunkikierros, jossa näemme
tärkeimpiä nähtävyyksiä, kuten Vasilisaaren niemekkeen, jossa 100vuotta sitten oli
satama, Pietari-Paavalin linnoituksen, vanhoja palatseja, jotka ovat säilyneet
nykypäiviimme saakka, mm. Talvipalatsin ja Marmoripalatsin. Käymme Iisakin aukiolla,
jossa on mahtava Iisakin kirkko. Kiertoajelun aikana on pieniä pysähdyksiä valokuvausta
varten. Kierroksen jälkeen majoittuminen hotelliin. Ilta vapaa.
Hotelli Majestic Boutique **** (paikallinen luokitus)

Ulitsa Sadovaya 22, Pietari http://hotelmajestic.ru/en/
Erinomainen sijainti Pietarin sydämessä. Verikirkolle on matkaa n. 800 m, Eremitaasiin
1,3 km ja Palatsiaukiolle n. 1,2 km. Boutique-tyylinen hotelli, jonka huoneissa on
kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, talletus, tv, vedenkeitin, minibaari, kylpytakki ja tossut. Hotellissa on ravintola, aulabaari.
11.4. torstai
KATARIINAN PALATSI
Aamiainen. Tänään 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.
Nautimme lounaan ja paluukuljetus Pietariin.
Illalla halukkailla on mahdollisuus konserttiin, oopperaan tai balettiin. Ennakkotiedon
mukaan Mariinski teatterissa esitetään Jevgeni Onegin -ooppera. Mikhailovsky teatterin
ohjelmistoa ei ole vielä julkaistu.

12.4. perjantai
VAPAAPÄIVÄ TAI RETKI BENOIS -KOTIMUSEOON
Aamiainen. Päivä aikaa omatoimiselle ohjelmalle. 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. Pietarin
metro on myös vierailun arvoinen, varsinkin metrolinjaston vanhin osa (punainen M1
Prospekt Veteranov - Vladimiskaya), jonka asemilla on kattokruunuja, taidetta ja
koristeellisia pylväitä.
LISÄMAKSULLINEN RETKI
Mahdollisuus lähteä lisämaksulliselle retkelle Benois-suvun kotimuseon. Benois-perhe oli
merkittävä 1800- ja 1900-luvun venäläisten taiteilijoiden, muusikoiden ja arkkitehtien
perhe Ranskasta ja joka tuli Venäjälle vuonna 1794 Ranskan vallankumouksen jälkeen.
Vierailemme Benoisin perheen kotimuseossa. Ison huoneiston osa on avattu yleisölle ja
siellä päästään tutustumaan tämä sukuklaanin vaiheisiin vuosisatojen aikana. Leonardo da
Vincin kuuluisa Madonna -maalaus kantaa myös nimeä Benois Madonna. Vuosisatojen
ajan maalauksen luultiin kadonneen, kunnes 1900-luvun alussa Leon Benois esitteli taulun
osana perheen taulukokoelmaa. Sittemmin taulu on luovutettu Eremitaasin taidemuseolle
ja on siellä museovieraiden nähtävänä. Vierailun yhteydessä kuulemme lyhyen konsertin
sekä nautimme teetä piirakoiden kera. Retken hinta 45 euroa/henkilö, edellyttää
vähintään 12 henkilöä. Retkeen sisältyy kuljetukset, museovierailu, lyhyt konsertti, teepiirakkatarjoilu ja suomenkielinen opastus.
Illalla halukkailla on mahdollisuus konserttiin, oopperaan tai balettiin. Ohjelmisto
julkaistaan myöhemmin.
13.4. lauantai
MENSHIKOVIN PALATSI JA VERIKIRKKO
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Otamme matkatavarat mukaan ja ajamme Vasilin
saarelle Mensikovin palatsiin. Loistelias palatsi on Pietarin ensimmäinen suuri kivirakennus
ja siellä on järjestetty juhlatilaisuuksia ja vastaanottoja. Nykyään palatsi kuuluu
Eremitaasin taidemuseolle. Kuljetus verikirkkoon. 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 läksiäislounaan ennen kuljetusta Suomen asemalle.
Klo 15:30
Allegro-juna lähtee Pietarista ja saapuu Helsinkiin klo 18:57.
Hinta

vähintään 25 henkilöä
799 euroa/henkilö/ 2h huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 200 euroa.

Hintaan sisältyy
- junamatkat Helsinki – Pietari – Helsinki 2. lkassa
- 3 yön majoitus Majestic Boutique hotellissa
- 3 aamiaista, 3 lounasta sis. vesi
- bussikuljetukset, retket ja sisäänpääsyt ohjelman mukaisesti
- suomenkielinen opaspalvelu
- suomenkielinen matkanjohtaja
- hotellin rekisteröitymismaksu
Hintaan ei sisälly
- ryhmäviisumi, hinta 75 euroa/henkilö
- retki Benois-suvun kotimuseoon. Hinta 45 euroa/hlö sis. kuljetukset, sisäänpääsyn,
lyhyen musiikkiesityksen, tee-piirakkatarjoilun, suomenkielisen opastuksen
- kulttuuriliput, esim. oopperaan ja balettiin
- ruokajuomat
- muut ateriat kuin ohjelmassa mainittu

Matkaohjelma sitoumuksetta, pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä.
Pietarin matkalla passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk matkan päättymisen jälkeen.
Junaliput on varattavissa aikaisintaan 90 vrk ennen matkan alkua. Ryhmäviisumia varten tarvitaan 1
värillinen valokuva (ei saa olla 6 kk vanhempi), passista selvä passin aukeaman kokoinen värikopio,
todistus voimassa olevasta matkavakuutuksesta ja hakemuslomake.
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