DOSTOJEVSKIN PIETARI

Junamatkat 3 pv pe–su
14/4, 7/7 ja 10/11 2017

Rakastetun venäläisen kirjailijan Fjodor Dostojevskin elämään Pietari liittyy keskeisesti. Hän asui ja
kirjoitti suuren osan tuotannostaan Pietarissa ja hänen kirjojensa henkilöt ovat asuneet ja liikkuneet
Pietarin kaduilla eläen ja kokien vahvasti kaupungin mukana.
Lähde sinäkin kokemaan Dostojevskin Pietari!
Matka taittuu joutuisasti nopeilla Allegro-junilla ja Pietarissa
majoitutaan hotelli Dostojevskissa, joka sijaitsee keskustassa
mielenkiintoisella
Vladimirskajan
alueella. Se tunnetaan
tänä
päivänä
paitsi
Kuznetshnyj-kauppahallista, myös tyylikkäistä
putiikeista, lukuisista ravintoloista ja kenkäkaupoista.

Hinta/he

nkilö

alk.

Dostojevskin kotimuseo
Pietarissa
Dostojevski imi luomisvoimansa
Pietarista, täällä hänestä tuli kuuluisa, täällä hän kuoli ja tänne hänet haudattiin. Hän muutti Pietarissa useita kertoja, mutta osoitteessa Kuznetsnyi pereulok 5 hän
asui vuosina 1878–1881, aina
kuolemaansa saakka.
Vuonna 1971 asuntoon, joka käsitti mm. työhuoneen, olohuoneen, ruokasalin, kirjailijan vaimon Anna Grigorjevnan huoneen
ja lastenhuoneen, perustettiin kirjailijan kotimuseo, jonne on kerätty alkuperäisiä huonekaluja ja esineistöä. Erillisessä näyttelytilassa
on lisäksi esillä Dostojevskin elämään ja teoksiin liittyviä vaihtuvia
näyttelyitä.
Museon lähellä, Vladimirskajan
metroaseman edessä, paljastettiin
vuonna 1997 Dostojevskin patsas.

Matkaohjelma
Perjantai
 junamatka Helsinki-Pietari
klo 06.20-10.47
 kaupunkikiertoajelu, jonka aikana
seurataan Fjodor Dostojevskin elämänvaiheita ja kirjojen tapahtumia
Pietarissa sekä vieraillaan PietariPaavalin linnoituksessa ja Aleksanteri
Nevskin luostarin hautausmaalla
Dostojevskin haudalla
 kuljetus hotelliin ja majoittuminen
Lauantai
 aamiainen hotellissa
 tutustuminen Dostojevskin kotimuseoon (kävelyretki)
Sunnuntai
 aamiainen hotellissa
 aamupäivä vapaa-aikaa
 kuljetus rautatieasemalle ja junamatka Helsinkiin klo 15.30–17.55
Ajat ovat paikallisia aikoja.
Pietarissa kello on talvisin tunnin edellä Suomen aikaa. Kesällä meillä on
sama aika.
Aikataulut sitoumuksetta.

Hotelli Dostojevski ***+
Hyvätasoinen hotelli Pietarin keskustassa.
Nevski Prospektille viiden minuutin kävelymatka. Hotellissa on 207 huonetta, joissa
kylpy/suihku, tv, puhelin, internet-yhteys,
minibaari ja ilmastointi. Buffet-aamiainen.
Hotellissa on myös kuntokeskus, sauna,
kokoustiloja sekä Business Centre.
Osoite: Vladimirskij Prospekt 19.
Lähin metroasema Dostojevskaja/
Vladimirskaja on aivan hotellin vieressä.
www.dostoevsky-hotel.ru

Matkaehdot: Näillä matkoilla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä MatkaPriman erityisehtoja, jotka ovat saatavissa toimistostamme. Ehdot on julkaistu myös
internetissä kotisivullamme: www.primatours.fi. Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 10 henkilön ryhmää. Hinta sisältää majoituksen hotellissa kahden hengen huoneessa ja parittomaksi jäävän matkustajan on lunastettava lisämaksusta yhden hengen huone. Hinnat perustuvat joulukuussa 2016 voimassa olleisiin tariffeihin ja valuuttakursseihin ja niiden mahdollisesti muuttuessa pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Prima Oy, KKV 7515/05/MjMv.
Osoite: Bulevardi 14 B 00120 Helsinki (käynti Annankatu 15, 3. krs).
Puh 0207 689 970. matkaprima@primatours.fi, www.primatours.fi

495 €

+ viisumi
n hankint
a

35 €

Hintaan sisältyy:
- edestakaiset junamatkat Pietariin
Allegro-junalla 2.lk vaunussa
- majoitus hotelli Dostojevskissa
(2yötä) kahden hengen huoneissa
- buffet-aamiaiset hotellissa
- kaupunkikiertoajelu ”Dostojevskin
Pietari”
- käynti Pietari-Paavalin linnoituksessa
- vierailu Aleksanteri Nevskin luostarin
hautausmaalla
- Dostojevskin kotimuseo
- suomea puhuvan oppaan palvelut

Lisämaksusta
- Venäjän viisumin hankinta
- matkavakuutus alk.
- majoitus yhden hengen
huoneessa

35 €
18 €
125 €

Venäjän viisumi
Viisumin anomista varten tulee matkustajien toimittaa viimeistään kaksi
viikkoa ennen matkaa seuraavat
asiapaperit toimistollemme:
- viisumianomuslomake täytettynä
- passi
- yksi värillinen passikuva
- vakuutusyhtiön todistus voimassa
olevasta matkustajavakuutuksesta
Huom! Passin tulee olla voimassa
vielä kuusi kuukautta matkan jälkeen.
Tarkemmat ohjeet toimitamme matkavarauksen yhteydessä.

