
 

Suvannon Seudun lukijamatka 

SAKKOLAAN JA PIETARIIN 29.6. – 2.7.2020

 
Suvannon Seutu tekee kesällä lukijamatkan Sakkolaan Karjalan kannakselle. Matkalla teemme yhtenä 

päivänä kotiseuturetken ja poikkeamme mm. Sakkolan kirkolla, Keljassa ja Petäjärvellä. Toisena 

retkipäivänä matkaamme Pietariin ja tutustumme ainutlaatuiseen Katariinan palatsiin Tsarskoje 

Selossa, jossa näemme mm. kuuluisan meripihkahuoneen. Tervetuloa mukaan.  

 

Alustava matkaohjelma: 

 

29.6. maanantai 

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 pidämme 

taukoa. Viipurista matka jatkuu Kiviniemeen, jossa majoitumme tuttuun 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.  

 

30.6. tiistai  Retki Katariinan palatsiin 

 Aamiainen hotellissa. 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. 

Vierailun jälkeen nautimme runsaan lounaan venäläiseen tapaan ruokajuomien ja 

kansanmusiikin kera. 

Illaksi palaamme takaisin Losevoon. Illallinen hotellissa. Illalla myös mahdollisuus käydä 

taksilla omatoimisesti retkillä.  

 

Vietämme ohjelmallista iltaa rantabaarissa musiikin ja visailujen merkeissä.  

 

1.7. keskiviikko Kotiseuturetki 

Aamiainen hotellissa. Tänään lähdemme kotiseuturetkelle. Ajamme Sakkolan 

kirkonkylälle, Haparaisiin ja käymme Keljassa Keljan taistelun muistomerkillä.  

Ajamme myös Petäjärvellä. Nautimme päivän aikana retkieväät. Yhteinen illallinen. 

 

Iltaisin mahdollisuus käydä taksilla omatoimisesti retkillä.   



 

 

2.7. torstai  Kotimatkalle 

Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalle. Ajamme Viipuriin, jossa teemme lyhyen 

kierroksen ja pidämme hetken taukoa. 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: min 40 lähtijää 

 475 €/hlö kahden hengen huoneessa 

 

 min 35 lähtijää 

 495 €/hlö kahden hengen huoneessa 

 

 min 30 lähtijää 

 515 €/hlö kahden hengen huoneessa   

 

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 80 euroa. 

 

Hintaan sisältyy: 

- bussimatkat ohjelman mukaan Markku Mikkola Oy:n bussilla 

- kolmen yön majoitus mainitussa hotellissa, rakennus nro 5 

- aamiainen hotellissa 

- kolme illallista hotellissa 

- retkieväät 

- lounas ruokajuomin Pietarin retkellä 

- e-viisumi 

- rekisteröintimaksu 

- retket ohjelman mukaan 

- suomenkielisen matkanjohtaja palvelut koko matkan ajan 

 

Hintaan ei sisälly: 

- matkavakuutus ** pakollinen** 

- ruokajuomat ja muut ruokailut 

 

Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärän. Hinta on laskettu 11.11.2019 valuuttakurssin 

mukaan. Teemme kuluttajaviranomaisten vaatiman valuuttakurssitarkistuksen 6 viikkoa ennen matkan 

alkua. Matkanjärjestäjä ei voi vaikuttaa huoneisiin, vaan hotelli tekee huonejaon. Matka edellyttää 

normaalia liikuntakykyä. 

 

Matkatoimisto hoitaa ryhmän e-viisumin ja toimittaa ohjeet matkavarauksen jälkeen. Pidätämme 

oikeuden muuttaa hintoja Venäjän viranomaisten niitä muuttaessa.  
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