SAKKOLA, TAIPALE JA KÄKISALMI 1. – 4.7.2019

Ensi kesän Sakkolan matkalla teemme retken Taipaleenjoelle, jossa käymme Järisevän linnakkeella ja
Kaarnajoen patterilla Taipaleessa. Toisena retkipäivänä suuntaamme Sakkolan kirkonkylään ja Keljaan
sekä sieltä jatkamme Käkisalmeen. Majoitumme Kiviniemessä tuttuun tapaan Losevo Park hotelliin,
josta on iltaisin mahdollisuus tehdä kotiseuturetkiä paikallisilla kulkuneuvoilla. Paluumatkalla
poikkeamme Äyräpäässä ja Viipurissa ehdimme myös pellavakauppaan. Asiantuntijana matkalla Hannu
Turkkinen ja matkanjohtajana Markku Jousranta. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
1.7. maanantai
Aamulla lähdemme bussilla Tampereelta Lempäälän kautta kohti Vaalimaata. Matkalla
pidämme tarvittavat tauot.
Rajanylityksen jälkeen matka jatkuu kohti Viipuria ja edelleen Sakkolaa.
Majoittuminen ja illallinen.

HOTELLI LOSEVO PARK
Hotelli sijaitsee Kiviniemessä Vuoksen rannalla. Hotelli koostuu useasta kaksikerroksisesta
hotellirakennuksesta ja erillisestä ravintolarakennuksesta. Hotellissa on kahvila, ravintola,
kaksi saunaa, kokoustila. Huoneissa on kokolattiamatot, tv ja mukavuudet. Huoneiden
muu varustus vaihtelee. Huoneet on remontoitu.
2.7. tiistai

Taipale, Järisevä ja Kaarnajoki
Aamiainen hotellissa. Tänään ajamme Metsäpirttiin, jonne bussi jää parkkiin. Ylitämme
Taipaleenjoen veneillä ja toisella rannalla nousemme paikallisiin kuorma-autoihin, joilla
matkaamme tutkimaan Järisevän linnaketta ja Kaarnajoen patteria.
Vierailujen jälkeen nautimme maittavan lounaan Taipaleessa, jonka jälkeen jää vielä
omaa aikaa tutustua kylään ja ympäristöön.
Paluumatkalla poikkeamme vielä Raudun keskustassa ja illaksi takaisin hotelliin.
Yhteinen illallinen.

3.7. keskiviikko
Sakkolan kirkonkylä, Kelja ja Käkisalmi
Aamiainen hotellissa. Tänään matkaamme Sakkolan kirkonkylän ja Haparaisten kautta
Keljaan. Käymme Keljan taistelun muistomerkillä. Täältä jatkamme Käkisalmeen, jossa
on aikaa käydä kauppahallissa ja halukkailla on mahdollisuus vierailla mielenkiintoisessa
Käkisalmen linnan museossa. Illaksi palaamme takaisin Kiviniemeen.
Yhteinen illallinen.
4.7. torstai

Äyräpää, Viipuri ja kotiin
Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalle. Ajamme Äyräpään kautta Viipuriin, jossa
ehdimme hyvin vaikka pellavakauppaan. Viipurissa pidämme reilumman 1½ tunnin tauon
ennen matkaa Vaalimaalle ja siitä edelleen koti-Suomeen.

Hinta:

420 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 70 euroa.

Hintaan sisältyy:
- bussikuljetukset ohjelman mukaan
- kolmen yön majoitus mainitussa hotellissa
- aamiainen hotellissa
- kolme illallista hotellissa
- yksi lounas Taipaleessa
- venekuljetus Taipaleessa
- kuorma-autokuljetus bunkkereihin
- matkanjohtaja palvelut koko matkan ajan
- viranomaismaksut
Hintaan ei sisälly:
- ryhmäviisumi 78 euroa/henkilö
- matkavakuutus ** pakollinen **
- muut ruokailut ja ruokajuomat

Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärän. Hinta on laskettu 2.11.2018 valuuttakurssin
mukaan. Teemme kuluttajaviranomaisten vaatiman valuuttakurssitarkistuksen 6 viikkoa ennen matkan
alkua. Matkanjärjestäjä ei voi vaikuttaa huoneisiin, vaan hotelli tekee huonejaon. Matka edellyttää
normaalia liikuntakykyä.
Ryhmäviisumia varten tarvitsemme kopion passin kuvasivusta, vakuutusyhtiön todistuksen
matkavakuutuksesta, täytetyn viisumianomuslomakkeen ja yhden värillisen alle 6 kk
vanhan passikuvan. Paperit tulee olla toimistossamme viimeistään 27.5.2019. Huomioi, että passin
tulee olla voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen.

Resviaria Oy on ollut tukemassa He jäivät -dokumenttielokuvaa, joka kertoo naisen asemasta
kotirintamalla ja Keljan taistelusta. http://hejaivat.wixsite.com/hejaivat
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