Lempäälän Kulttuuritapahtumat ry:n matka
SAKKOLAAN JA KÄKISALMEEN 6. – 9.6.2019

Kesän alussa matkaamme Sakkolaan Karjalan kannakselle. Matkalla piipahdamme Viipurissa ja
käymme Alvar Aallon suunnittelemassa Viipurin kirjastossa. Matkaan kuuluu myös käynti Käkisalmessa
Vuoksen varrella, joka on yksi Venäjän vanhimpia kaupunkeja. Kotiseuturetkellä poikkeamme Sakkolan
kirkolla, Keljassa, Petäjärvellä ja Igorassa. Halukkailla on myös mahdollisuus retkeillä Konevitsan
luostarissa. Matkanjohtajana kokenut Karjalan matkaaja Aila Alanen. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
6.6. torstai
Lähdemme aamusta Markku Mikkola Oy:n bussilla Lempäälästä kohti itärajaa.
Vesilahdesta noudetaan myös matkalle mukaan. Ajamme Lahden ja Kouvolan kautta
Vaalimaalle. Matkalla pidämme tarvittavat tauot ja Vaalimaalla pidempi tauko, jolloin on
aikaa myös lounastaa.
Rajamuodollisuuksien jälkeen jatkamme Viipuriin, jossa poikkeamme Alvar Aallon
suunnittelemassa Viipurin kirjastossa. Se valmistui vuonna 1935 ja kuuluu niihin töihin,
joilla Aalto nousi maailmanmaineeseen. Kirjastoa alettiin restauroida vuodesta 1994
alkaen Viipurin kirjaston ystävät ry:n johdolla kansainvälisin voimin ja kunnostuksen
ensimmäinen vaihe valmistui maaliskuussa 2012 ja avajaiset pidettiin 2013. Kunnostustyö
on saanut useita kansainvälisiä palkintoja.
Viipurista matka jatkuu Kiviniemeen, jossa majoitumme tuttuun Losevo Park -hotelliin.
Yhteinen 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.
7.6. perjantai
Käkisalmi ja halukkaille Konevitsan luostari
Aamiainen hotellissa.
Klo 09.00
Lähdemme aamusta kohti Sortanlahden satamaa, josta halukkaat voivat lähteä retkelle
Konevitsan luostariin. Matka tapahtuu laivalla suomenkielisen oppaan Antti Musakan
johdolla. Retken hinta on 40 €, joka maksetaan suoraan Antille. Paluu retkeltä klo 14.30.
Päiväkahvien jälkeen jatkamme Käkisalmeen. Kaupungilla on pitkä historia. Käkisalmen eli
Korelan linnan ensimmäiset maininnat on jo 1200-luvulta ja se muodosti tuolloin
Käkisalmen linnaläänin keskuksen. Jatkosodassa neuvostoliittolaiset polttivat kaupungin
perääntyessään ja Neuvostovallan aikana kaupunki rakennettiin osittain uudelleen.
Lyhyt kiertoajelu Käkisalmessa. Historiasta kiinnostuneiden kannattaa vierailla Käkisalmen
linnan museossa.
Klo 19.00
Yhteinen illallinen hotellissa.

8.6. lauantai
Kotiseuturetkiä
Aamiainen hotellissa. Tänään lähdemme kotiseuturetkelle. Ajamme Sakkolan
kirkonkylälle, Haparaisiin ja käymme Keljassa Keljan taistelun muistomerkillä.
Ajamme myös Petäjärvellä ja Igorassa. Nautimme päivän aikana retkieväät. Yhteinen
illallinen.
9.6. sunnuntai
Viipuri ja kotiin
Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalle. Ajamme Viipuriin, jossa teemme kiertoajelua. Viipurin kuuluisin nähtävyys on Viipurin linna, jonka rakentaminen alkoi jo vuonna
1293. Se on ainoa Venäjällä sijaitseva keskiaikainen linna. Keskustassa näemme Pyöreän
tornin sekä punaisenlähteen torin. Kaupunginmuseon edessä seisoo Torkkeli Knuutinpojan
patsas ja Viipurista löytyy myös Eremitaasin taidemuseon sivutoimipiste, joka avattiin
vuonna 2010. Teemme pysähdyksen Viipurin torilla ennen kuin jatkamme matkaa
Suomen rajalle. Rajamuodollisuuksien jälkeen matkamme jatkuu kotia kohti ja
Lempäälään saavumme illalla.

Hinta:

350 euroa/henkilö H2:ssa
400 euroa/henkilö H2:ssa

Lempäälän kulttuuritapahtumat jäsenille
ei jäsenille

Yhden hengen huoneen lisämaksu 70 euroa.
Hintaan sisältyy:
- bussimatkat ohjelman mukaan Markku Mikkola Oy:n bussilla
- kolmen yön majoitus mainitussa hotellissa
- aamiainen hotellissa
- kolme illallista hotellissa
- kahdet retkieväät
- suomenkielisen matkanjohtaja palvelut koko matkan aja
Hintaan ei sisälly:
- ryhmäviisumi 78 euroa/henkilö
- retki Konevitsan luostariin 40 euroa, käteismaksu perillä
- matkavakuutus ** pakollinen**
- ruokajuomat ja muut ruokailut
Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärän. Hinta on laskettu 8.11.2018 valuuttakurssin
mukaan. Teemme kuluttajaviranomaisten vaatiman valuuttakurssitarkistuksen 6 viikkoa ennen matkan
alkua. Tarkistakaa, että matkaehdot ovat ohjelman liitteenä. 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 30.4.2019. Huomioi, että passin
tulee olla voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen.
ILMOITTAUMISET Kari Toloselle joko sähköpostilla kari@eupr.fi tai puhelimitse 0400-634 631.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Kehräsaari A 212, 33200 Tampere
Puh. 0440 – 477 070
info@resviaria.com
www.resviaria.com
KKV 2107/06/MjMv

