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Uukuniemiseuran ja Vasukkaiden kesämatka 10-13.07.2016

reitti: Värtsilä-Ruskeala-Aunus-Tihvinä-Pietari-Pietarhovi-Kronstadt-
Terijoki-Viipuri-Svetogorsk

Ryhmäkoko: 35 henkilöä

Matkaohjelma:

10.07.2016 su
Lähtö Uukuniemen kirkolta klo 07.00. Seuraavat kyytiinnousupaikat tarpeen mukaan.
Kahvipaussi ja maahantulokorttien täyttö Tohmajärvellä
Rajaylitys Värtsilässä noin klo 11. Venäjän ja Suomen aika kesällä sama.
Ostospaussi ja rahanvaihto Kauppamäellä. Ajetaan Ruskealaan ja tutustutaan Vuori-
puistoon entisellä Ruskealan Marmorin alueella.
Matka jatkuu Ruskealan kirkonmäelle ”Herrankukkaroon”, missä syödään keittolounas
ja tutustutaan Keinosen pariskunnan elämäntyöhön.
Ajamme Läskelän, Pitkärannan ja Salmin kautta Aunukseen. Teemme pienen kierroksen
kaupungissa ja menemme majoittumaan Aleksanteri Syväriläisen luostarin kupeessa
sijaitsevaan Staraja Sloboda hotelliin. Päivällinen hotellissa.

11.07.2016 ma 
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen vierailemme luostarissa oppaan johdolla.
Edelleen Lotinanpellon kautta kohti Tervenichin nunnaluostaria. Luostarin sisaret ovat
taitavia ikonimaalareita ja ovat tehneet paljon ikoneita kirkkoihin, jotka neuvostovallan
aikana riisuttiin ja on nyt saatu takaisin.
Sitten tulemmekin jo Tihvinään. Ensimmäinen maininta kaupungista on vuodelta 1383 ja se oli 
merkittävä uskonnollinen keskus Venäjällä 1400–1500-luvuilla erityisesti kaupungissa sijaitsevan 
Uspenskin, eli Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen luostarin vuoksi. Luostari on edelleen 
toiminnassa ja siellä säilytetään kuuluisaa ihmeitätekevää Tihvinän Jumalanäidin ikonia, joka 
palautettiin luostarille vuonna 2004. Toisen maailmansodan aikana saksalaiset valtasivat kaupungin 
8. marraskuuta 1941 osana operaatiota sulkea Laatokan yli kulkenut Leningradin huoltoreitti, mutta 
joutuivat vetäytymään puna-armeijan vastahyökkäyksen takia jo 9. joulukuuta samana vuonna. 
Tutustumme kaupunkiin oppaan johdolla. 
Majoitumme hotelli Tikhvinään ja syömme myöhäisen lounaan .

12.07.2016 ti
Aamiainen hotellissa. 
Matkamme jatkuu Pähkinäsaaren kautta Pietariin ja sieltä edelleen Pietarhoviin, missä
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syömme lounaan ja tutustumme suihkulähdepuistoon. Seuraavan yön vietämme myöskin 
Pietarhovissa hotelli Aleksandriyassa. Illalla aikaa kävellä kaupungilla. 
 
Venäjän keisari Pietari Suuri oli lisänimensä veroinen - suuruudenhullu. Jo pelkästään 
mahtipontisen Sankt-Peterburgin perustaminen hyllyvälle suoalueelle todisti miehen inhoavan 
kaikkea normaalia.

Vieraillessaan  vuonna 1717  Ranskassa Pietari  Suuri kävi Versailles´ssa.  Hän  ihastui  paikkaan  ja 
halusi itselleen samanlaisen.
Itsevaltias tsaari alkoi suunnitella oitis kotiin palattuaan itselleen loisteliasta kesäpalatsia kaupungin 
ulkopuolelle  Suomenlahden  rannalle.  Tuloksena  ei  ollut  pelkästään  kesäasunto  upeine 
puutarhoineen, vaan kokonaan uusi rakennustyöläisten ja hovin palvelijoiden kaupunki, Pietarhovi.

13.07.2016 ke 
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen ajamme Lomonosovin kautta tunnelitielle ja Kronstadtin 
kaupunkiin.    
Kronstadt on maalauksellinen merikaupunki metropolin kupeessa
Vuoteen  1996  saakka  yleisöltä  suljettuna  ollut  laivastokaupunki  näyttää  vain  hyötyneen 
poikkeuksellisesta  historiastaan:  monisatavuotinen  rakennuskanta  on  säilynyt  lähes 
koskemattomana  ja  kaupunkia  ympäröivät  merilinnoitukset  ovat  aarreaitta  historiasta 
kiinnostuneille vierailijoille. 
Pietari Suuri valloitti Kotlinin ruotsalaisilta vuonna 1703 ja ymmärsi oitis saaren strategisen aseman 
Pietarin  puolustuksessa.  Saarelta  käsin  oli  helppo  valvoa  merenkulkua  ja  Pietariin  kohdistuvia 
vihamielisiä valtausyrityksiä. Heti sen jälkeen, kun Kotlin oli vallattu, ryhtyi keisari parantamaan 
alueen puolustusta rakentamalla tekosaaria linnoituksineen Kotlinin saaren etelä- ja pohjoispuolelle. 
Myös  Venäjän  Baltian  laivaston  päämaja  perustettiin  Kotliniin  1720-luvulla  ja  Kronstadtin 
kaupunki syntyi vähitellen saaren itäosaan. 
Kronstadtissa  on  Pyhän  Nikolain  laivastokatedraali,  joka  lähes  kahdenkymmenen  vuoden 
korjausurakan jälkeen on nyt nähtävänä koko komeudessaan.
Kronstadtista ajamme Viipuriin. Syömme lounaan. Paikallinen opas kertoo meille Viipurista ja
aikaa jää myös tehdä ostoksia ja kävellä ja katsella Viipurin vanhaa kaupunkia, minne bussilla
ei ole menemistä.
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Noin  klo  16  lähdemme  kohti  rajaa.  Rajamuodollisuudet,  viime  hetken  ostokset  verovapaassa 
kaupassa ja kohti kotia, minne saavumme noin klo 20-21.  

Matkan hinta on  355  €/hlö/2-hh. Hintaan sisältyy: bussin ja kuljettajan kulut, hotellimajoitukset
2-hh, aamiaiset, ohjelman mukaiset ruokailut, hotellien rekisteröintimaksut, oppaiden palkkiot ja
sisäänpääsymaksut.
Ryhmäviisumiin osallistuminen maksaa lisäksi 75 €.

Ryhmäviisumia haetaan liitteenä olevalla lomakkeella. Liitteeksi lomakkeen mukana tulee
toimittaa matkanjärjestäjälle 

• passikuvan kaltainen alle 6kk vanha värivalokuva,
•  vakuutustodistus (saa omasta vakuutusyhtiöstä, kopio vakuutuskirjasta tai kortista ei 

kelpaa)
•  ja passin kuvasivun selkeä valokopio. Passin tulee olla voimassa min. 6kk matkan 

päättymisen jälkeen.
• tärkeää on myös kertoa osoite, puhelinnumero ja jos on-sähköpostiosoite

Ilmoittautuminen matkalle 15.03.2015 mennessä matkatoimistoon, puh. 040-580 1726 tai
e-mail: info@xeniatours.fi.
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