Kajaanin reserviupseerien matka
TAIPALEENJOELLE JA KANNAKSELLE 26. – 28.7.2019

Kajaanin Reserviupseerikerhon vuoden 2019 matkan pääkohteena on Talvisodan Taipaleen suunnan
taistelut. Siellä vierailemme Terenttilän taistelutantereella ja käymme Järisevän rannikkolinnakkeella ja
Kaarnaojan patterilla. Oppaana toimii tuttuun tapaan Timo Karppinen ja kuljetuksesta vastaa Risto
Rontti. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
26.7. perjantai
Klo 05.00

Aamulla ani varhain lähdemme Risto Rontin bussilla Kajaanista Joensuun kautta Niiralaan,
jossa ylitämme rajan. Täällä on mahdollisuus myös vaihtaa rahaa. Matkalla nautimme
retkievästä. Jatkamme matkaa kohti Metsäpirttiä Taipaleenjoen rannalle, johon
jätämme bussin parkkiin. Taipaleenjoen ylitämme veneillä. Majoitumme
Burnaja Ladoga -majataloon Taipaleenjoen suulle Laatokan rannalle. Majoitus 2-8 hengen
huoneissa, yhteiset wc- ja suihkutilat. Majataloon suurelta pihalta on hienot näkymät
Laatokalle. Yhteinen päivällinen.

27.7. lauantai

Taipale, Järisevä ja Kaarnajoki

Aamiainen hotellissa. Tänään nousemme Gaz 66:n (Mologaz) lavalle. Ensimmäinen kohde
on Järisevän linnake, joka kuului Laatokan meripuolustuksen linnakekokonaisuuteen ja
valvoi Laatokan aluevesirajaa. Linnake on tuhottu sen jälkeen kuten lähes kaikki punaarmeijan miehittämät suomalaislinnakkeet, mutta siitä saa kuitenkin hyvän kuvan paikan
päällä. Seuraava kohde on Kaarnaojan patterin alue. Patteri on hyvin säilynyt
kokonaisuus. Hyökkääjä ei löytänyt sitä Talvisodan aikana ja jostain syystä se jätettiin
tuhoamatta. Jatkamme matkaa Terenttilän taistelukentälle ja siellä sijaitsevalle
kenttähautausmaalle, jossa laskemme seppeleemme. Jossain vaiheessa päivän aikana
nautimme lounaan ruokajuomien kera. Toivottavasti vasta autokyydin jälkeen.
Yhteistä iltaa vietämme Vladimirin datshalla nauttien runsaan noutopöydän antimista.
28.7. sunnuntai

Kotia kohti

Aamiaisen jälkeen aloitamme paluumarssin. Ajamme Käkisalmen, Lahdenpohjan kautta
Sortavalaan, jossa nautimme lounaan. Kaupungeissa lyhyet kiertoajelut. Sortavalassa
tilaisuus ostella tuliaisia kotiin viemisiksi. Matka jatkuu Niiralan rajanylityspaikalle.
Suomen puolella pidämme tarvittavat tauot ja Kajaanissa olemme illalla.

Hinta:

min 40 lähtijää
378 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
min 35 lähtijää
398 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
min 30 lähtijää
440 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa

Hintaan sisältyy:
- bussikuljetukset ohjelman mukaan
- kahden yön majoitus Burnaja Ladoga -majatalossa
- aamiaiset majatalossa
- kaksi päivällistä
- yksi lounas Sortavalassa
- retkieväät menomatkalla
- venekuljetus Taipaleessa
- kuorma-autokuljetus taistelupaikoille Taipaleessa
- matkanjohtaja palvelut koko matkan ajan
- viranomaismaksut
Hintaan ei sisälly:
- viisumi ** pakollinen **
- matkavakuutus ** pakollinen **
- muut ruokailut ja ruokajuomat

HUOM. Passin tulee olla voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen.
Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärän. Hinta on laskettu 22.4.2019 valuuttakurssin
mukaan. Teemme kuluttajaviranomaisten vaatiman valuuttakurssitarkistuksen 6 viikkoa ennen matkan
alkua. Tarkistakaa, että matkaehdot ovat ohjelman liitteenä. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä.
Lisätietoja matkasta matkanjohtaja Timo Karppiselta puh. 040-5907069 tai sähköpostilla
timom.karppinen@gmail.com
Ilmoittautuminen viimeistään 15.5.2019 mennessä suoraan matkatoimistoon joko sähköpostilla
info@resviaria.com tai puhelimitse 0440 – 477 070.

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

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Kehräsaari A 212, 33200 Tampere
Pasilanraitio 9, 5. krs, 00240 Helsinki
Puh. 0440 - 477070
info@resviaria.com
www.resviaria.com
KKV 2107/06/MjMv

