Lähde HämeBussin matkassa viettämään mieleenpainuvia kesäpäiviä Sortavalaan,
Laatokalle Vanhaan Valamoon ja Karjalan kunnaille missä käki kukkuu. Matka on
puolihoidolla ja kokonaan suomeksi opastettu.
HämeBus Oy:n hyvin varustelluilla ja ilmastoiduilla turistibusseilla matkustat mukavasti ja
turvallisesti myös ulkomailla.
Matkapäivä 1 – 5.7. sunnuntai
Lähdemme aamulla varhain liikkeelle reitin mukaan Kanta-Hämeestä. Suuntaamme kohti Karjalaa ja
Niiralan rajanylitystä. Matkalla pidämme sopivasti kahvi- ja lounastaukoja Suomen puolella. Saavumme
iltapäivällä kesäiseen Sortavalaan (joka on ollut historiallisesti merkittävä kaupunki myös Suomelle ennen
sotia). Perillä ajelemme 1h mittaisen, suomeksi opastetun kiertoajelun Sortavalassa, mistä saa
läpileikkauksen tämän kaupungin mielenkiintoisesta historiasta. Tämän jälkeen majoitumme Hotelli
Sortavalaan, joka on peruskorjattu n. 2 vuotta sitten, ja siellä on myös hissi.
Nautimme maittavan ja monipuolisen päivällisen hotellissa sijaitsevassa Ravintola Bulevardissa.
Omatoimiseen kaupungin tutustumiseen jää kuvankauniissa Sortavalassa hyvin aikaa. Voisi kavuta, vaikka
Laulumäelle, mistä koko Sortavala avautuu ikimuistoisesti silmien edessä. Sortavalan kaupungissa tulee
näkemään vielä nykypäivänäkin Suomen ajan vaikutukset.

Matkapäivä 2 – 6.7. maanantai
Nautimme hotellissa tukevan aamiaisen ja tämän jälkeen siirrymme bussilla Sortavalan satamaan, mistä
meidän laivamatka alkaa Laatokkaa pitkin kohti Valamon luostarisaarta. Kun saavumme perille, meitä
odottaa oma oppaamme, joka tutustuttaa meidät Valamon historiaan ja luostarisaaren saloihin
opastamalla suomeksi (mm. pääluostarin alueisiin ja Vapahtajan Kirkastumisen kirkkoon).
Luostariin tutustumisen aikana naisilla tulisi olla päällään sekä hame että päässään huivi.
Valamon vierailun kesto 5h + laivamatkat 1,5h yhteensä.
Pääsaarelta siirtyminen Niikkananlahteen, jossa meillä on keittolounas Uuden Jerusalemin Skiitan
Trapeassa.
Iltapäivällä saavumme takaisin Sortavalan satamaan, missä bussimme odottaa ja tästä matkamme jatkuu
Laatokan eteläistä rantaa seuraten lahdenpohjan kautta (täällä sijaitsi aikanaan kauppala) kohti
Käkisalmea. Matkalla pidämme pienen tauon Jaakkiman kirkon raunioilla.
Saavumme alkuillasta Käkisalmeen, missä majoitumme Hotelli Kexholmiin. Täällä meitä odottaa runsas ja
maittava päivällinen. Ilta on omaa aikaa tutustua kukkuvaan Käkisalmeen.

Matkapäivä 3 – 7.7. tiistai
Aamulla nautimme jälleen monipuolisen hotelliaamiaisen Kexholmissa. Tämän jälkeen ajamme
Käkisalmessa suomeksi opastetun kiertoajelun, jonka kesto on 1h. Piipahdamme myös Käkisalmen linnalla.
Jatkamme matkaa Kiviniemen kautta kohti Viipuria. Matkalla pysähdymme viihtyisään majataloon kahville
ja sämpylälle, missä paikan isäntä ja emäntä pitävät meistä hyvää huolta. Viipuriin saavumme noin
puolenpäivän aikaan. Viipurissa jää noin 2h aikaa tutustua Viipuriin tai tehdä hyviä löytyjä vaikkapa Viipurin
kauppahallista.
Jatkamme matkaa iltapäivällä kohti Suomea Säkkijärven ja Vaalimaan kautta, rajalla muodollisuudet sekä
taxfree-ostokset.

Matkan hinta 310€ / hlö sis. kuljetukset, 2 yötä 2hh puolihoidolla
(aamiainen + päivällinen), Valamon retken (laivamatkat, keittolounaan,
sisäänpääsymaksut/opastukset) sekä kuljettaja- / ryhmänjohtajapalvelut
Lisäpalvelut: Ryhmäviisumi 84€ ja 1hh 40€
Viimeinen ilmoittautumis- sekä viisumianomusten jättöpäivä on 19.05.2020.
Matka toteutuu mikäli lähtijöitä on vähintään 30 henkeä.
Ilmoittautumiset puhelimitse toimistoon 044-9886896 tai sähköpostitse
myynti.hamebus@gmail.com.
Kerrothan mahdolliset ruoka-aineallergiat ilmoittautuessasi tai muut asiat, jotka on
otettava huomioon.
Ohjeet ryhmäviisumin ottajalle:
-

max 6kk vanha värillinen viisumikuva
valokopio passin kuva-aukeamasta (sijoita kopiokoneen keskelle)
passin oltava vähintään 6kk voimassa Venäjältä takaisin tulopäivästä lähtien
matkavakuutustodistus
viisumianomus täytettynä ja allekirjoitettuna

HämeBus Oy:n kautta matkavakuutus 3€ / pvä, jos sellaista ei ole voimassa.
Matkanjärjestäjä pidättää oikeiden matkan ohjelman sekä aikataulun muutoksiin, matkan
aikataulu varmistuu myöhemmin!

