ProMarttojen Pietarin matka 16-19.4.2020.
Aika

16.-19.4.2020, 3 yötä, 4 päivää
Allegro juna Helsinki-Pietari 16.4. klo 7.20- 10.47
Pietari-Helsinki 19.4. klo 15.30-17.57

Majoitus Hotelli

Cronwell inn Stremjannaja ***(sis. aamiaisen) hyvällä paikalla
metroaseman läheisyydessä Matkan hinta n. 625 euroa (voi hiukan vielä
tarkentua viikon aikana) sisältää ’ • ryhmäviisumin (75 €/henkilö) •
Edestakaiset junamatkat Allegerolla Helsinki-Pietari Helsinki • 3:n yön
majoitukset kahden hengen huoneessa • Pietariin saavuttaessa
kaupunkikiertoajelu ja tutustuminen Faberge-museoon • pe: vierailu
Lomonosovin posliinitehtaalla ja posliinimuseossa ja lounas • la: opastettu
retki Katariinan palatsiin (Tsarskoje Selo), sis lounaan. • su: tutustuminen
Venäjään pienoiskoProMarttojen Pietarin matka 16-19.4.2020.

Matkan hinta n. 668 euroa (voi hiukan vielä tarkentua viikon aikana) sisältää ’
•
•
•
•
•
•
•

ryhmäviisumin (75 €/henkilö)
Edestakaiset junamatkat Allegerolla Helsinki-Pietari Helsinki
3:n yön majoitukset kahden hengen huoneessa
to: varhainen lounas junassa, Pietariin saavuttaessa
kaupunkikiertoajelu ja tutustuminen Faberge-museoon, illallinen
pe: vierailu Lomonosovin posliinitehtaalle ja posliinimuseoon ja
lounas
la: opastettu retki Katariinan palatsiin (Tsarskoje Selo), sis lounaan.
su: tutustuminen Venäjään pienoiskoossa Grand Maket pienoisvenäjä, lounas ja lähtö kotiin.

Lisämaksulliset palvelut
•
•
•

yhden hengen huone 100 € (saatavilla rajoitetusti)
pe: illallinen tanssi-shown kera Troika-ravintolassa (69 €)
la: The Stone Flower -baletti Marinski teatterissa (136 €)

Ohjelma
Torstai 16.4.2020
7.20-10.47

Allegro Hel-Pie, 2. lk.
Varhainen lounas junassa.

11-14

Kaupunkikiertoajelu, sisältäen käynnin loisteliaaksi entisöidyssä Fabergemuseoon, jossa jokainen huonekin on taideteos. Näytteillä on kuuluisia
pääsiäismunien lisäksi valtava määrä mm. Fabergen suomalaisten
kultaseppien taidonnäyteitä.

18

Illallinen venäläisessä ravintolassa

Perjantai 17.4.
Aamupäivä

Bussikuljetus Lomonosovin posliinitehtaalle
Vierailu Lomonosovin tehtaaseen ja tutustuminen posliinimuseoon
suomenkielisen oppaan johdolla. Lounas.

n. 19-22

Iltakulttuuriohjelmaa: illallinen tanssi-shown kera Troika-ravintolassa
(vapaaehtoinen, lisämaksusta)

Lauantai 18.4.
10

Lähtö hotellista bussilla

11-15

Tutustuminen oppaan johdolla loisteliaaseen Katariinan palatsiin , sen
maailman 8:ntena ihmeenä pidettyyn meripihkahuoneeseen ja palatsin
puistoalueeseen
Lounas

15-16

Paluukuljetus hotelliin

19.30-22

The Stone flower -baletti Mariinski teatterissa (vapaaehtoinen,
lisämaksusta)

Sunnuntai 19.4.
10

Uloskirjautuminen ja lähtö hotellista bussilla, matkatavarat mukaan

10.30-12.30

Tutustuminen Grand Maket -pienoisvenäjänäyttelyyn 13-14
Lounas hotelli Sankt-Peterburgissa

14.20-14.45

Matka jatkuu Suomen asemalle

