Kulttuurimatka Pietariin 28.04 – 30.04.2017

Perjantai 28.04.2017
klo 08.00
Lähtö Helsingistä Kiasman
tilausliikennepysäkiltä.
n klo 10.00 Lähtö Haminan linja-autoasemalta
klo 10.30
Rajamuodollisuudet.
Pellavakauppa Viipurissa.
klo 13.00
Lounas Viipurissa Pyöreässä Tornissa.
Ostokset Ruskaja Ikona kaupassa,
kirjoja, värejä, siveltimiä ym.
Majoittuminen hotelli Moskovaan.
Omaa aikaa.

Lauantai 29.04.2017
Aamiainen hotellilla. Nina liittyy seuraamme.
klo 09.00
Ninan pitää luennon hotelli Moskovan kabinetissa. ”Kiiltokultaus ja kultaan tehtävät
ornamentit”.

klo 11.00
klo 12.00
klo 13.00
klo 14.00

Lähtö lautakauppaan.
”Pensselikauppa”.
Lounas ravintola Koleso
Lähtö markkinoille. Markkinat messukeskus Len Expossa.

Sunnuntai 30.04.2017
Aamiainen hotellilla.
klo 09.30
Irina liittyy seuraamme. Hän on oppaana Venäjän taiteen museossa, Kirkko veren päällä, ja
Pushkinin kotimuseossa.
klo 10.00
Venäjän taiteen museo.
n klo 12.00
Kirkko veren päällä. Valinnainen ohjelma.
klo 13.00.
Lounas Masha and Medved.
klo 14.00
Pushkinin kotimuseo.
klo 15.00
Lähtö Pietarhoviin. Tutustumme puistoon ilman opasta.
Valinnainen: Verikirkko. Sisäänpääsymaksu 15 €+opas. Lopullinen hinta riippuu siitä kuinka monta
henkilöä osallistuu.
Hinta:

450 €/hlö kahden hengen huoneessa, ryhmässä minimi 20 hlöä.
1 hh-lisä 45 €
Hyvitys omasta viisumista 55 €.

Hintaan sisältyy:
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Kuljetus
Majoitus
Ryhmäviisumi
3 lounasta
Pushkinin kotimuseo
Venäjän taiteen museo
Opas käyntikohteissa
Pietarhovi ilman opasta
Nina pitää luennon ja on tulkkaamassa markkinoilla.

Ninan luento:
100 €/ryhmä. Jaetaan osanottajien kesken.
Luentotila hotelli Moskova: 75 €/ryhmä. Jaetaan osanottajien kesken.

Monica vastaa tiedusteluihin 0400 653 649 monica.svanstrom@monicatours.fi
Matkatoimisto Monica Tours pidättää itsellään oikeuden ohjelma- ja hinnanmuutoksiin.

Maksu- ja peruutusehdot
Ilmoittautumiset puhelimitse tai sähköpostilla. Ilmoittautumisen yhteydessä lähetetään kaikille
ilmoittautuneille lasku varausmaksusta, joka on 55 €/henkilö ja jota ei makseta takaisin, mikäli
peruutat matkan myöhemmin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.03.2017. Loppulasku
matkasta erääntyy 31.03.2017. Ennen loppulaskun erääntymistä tapahtuvista peruutuksista
pidätämme itsellemme vain varausmaksun. Mikäli peruutat matkan loppulaskun erääntymisen
jälkeen, pidätämme matkan hinnasta 50 %, kolme viikkoa ennen matkan alkua tai myöhemmin
tehdyistä peruutuksista perimme 100 % matkan hinnasta.
Ryhmäviisumin anominen
Jo hyvissä ajoin ennen matkaa kannattaa tarkistaa, että passisi on voimassa ja että
voimassaoloaika jatkuu vielä kuusi kuukautta matkan jälkeen, sillä tämä on ehtona viisumin
saamiselle. Ryhmäviisumia varten tarvitsemme paperit viimeistään 31.03.2017 mennessä.




kopion passisi kuva-aukeamasta
täytetyn ja allekirjoitetun sekä värillisellä passikuvalla varustetun
viisumianomuslomakkeen, joka löytyy nettisivuiltamme osoitteesta
http://www.monicatours.fi ja klikkaa kohtaa viisumi.
Viisumianomuksesta täytetään kohdat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (turismi), 8, ryhmä 10 (28.04.2017),
11 (30.04.2017), 12, 13 ei täytetä, 14 (Pietari), 15, (tarkoittaa suomalaista
matkavakuutusta),17,18,19 ja 20 pitää täyttää. Mainitsematta jättämäni kohdat voi jättää
tyhjäksi. Neuvomme mielellämme anomuksen täyttämisessä. Täytä anomus huolella ja
muistathan päivätä ja allekirjoittaa sen!
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matkavakuutustodistus pyydetään vakuutusyhtiöstäsi. Siinä tulee lukea matkan
päivämäärät.
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