MOSKOVA
Valmismatkat junalla, 5 pv to–ma 2017
Moskova on Euroopan suurin kaupunki
Kaupungin suuruus ei kuitenkaan ahdista, sillä historiallinen keskusta Kremleineen sijaitsee varsin pienellä alueella. Metro on näppärän nopea kulkuväline suurkaupungissa
ja venäläiset opastavat mielellään maahansa saapunutta matkaajaa. Moskovan metroasemat ovat jo itsessään nähtävyyksiä ja kulttuurin ystävälle tämä metropoli on aarre
lukuisine museoineen, teattereineen ja konserttisaleineen.

Nähtävää ja koettavaa

Hinta/hen
alk. 530

kilö

€*

+ viisumi
75 €
*e

nnakkova
Kreml - hallintorakennuksia, kirkkoja ja museoita. Punainen tori ja sen keskellä, Kremraajan ale
nnushinta
lin seinustalla sijaitseva Leninin mausoleumi. Pyhän Vasilin katedraali on venäläisen
rakennustaiteen helmi ja monien mielestä Moskovan upein nähtävyys. Valkeana hohtava Kristus Vapahtajan kirkko toimii hyvin maamerkkinä keskustassa liikuttaessa ja
on ehdottomasti myös käynnin arvoinen. Tretjakovin gallerian kokoelmat koostuvat venäläisen taiteen helmistä: Repinistä, Aivazovskista ja etenkin ikoneista. Pushkin-museossa on esillä upea kokoelma kansainvälistä taidetta, mm. Renoirea ja Picassoa.
Ennakkovaraajan alennus - mitä aikaisemmin varaa sitä suurempi alennus
- viimeistään 45 päivää ennen lähtöpäivää
alennus Helsingistä 60 euroa
- viimeistään 30 päivää ennen lähtöpäivää Matkaohjelma
alennus Helsingistä 40 euroa
- viimeistään 14 päivää ennen lähtöpäivää 1. pv torstai
 juna Moskovaan lähtee*
alennus Helsingistä 20 euroa
Helsingistä klo 17.47
Alennus ei ole voimassa matkoilla 23/2,
Pasila
17.53
27/4–31/8 ja 2/11 2017.
Tikkurila
18.03
Alennus ei koske lapsia eikä ryhmiä.
Lahti
18.54
Kouvola
19.42
Vainikkala
21.22
Hotellit ja hinnat
Viipuri
23.03
2. pv perjantai
 juna saapuu Moskovaan klo 09.19
 suomeksi opastettu kiertoajelu ja
majoittuminen hotelliin
 vapaa-aikaa
3. pv lauantai
 aamiainen hotellissa
 opastettu retki Kremliin
 omatoimista kaupunkiin tutustumista
Izmailovo Gamma-Delta ***

590 €

1980 olympialaisiin rakennettu
hotellikeskus sijaitsee noin 10.km
keskustasta koilliseen. Metroasema Partizanskaja aivan hotellin vieressä.
www.izmailovo.ru/en/
National

*****

690 €
Perinteikäs
hotelli vuodelta 1903.
Keskeinen
sijainti Kremlin vieressä.
Lähimmät metroasemat Ohotnij rjad 130 m ja
Teatralnaja 330 m hotellilta. www.national.ru

4. pv sunnuntai
 aamiainen hotellissa
 vapaa-aikaa
 kuljetus rautatieasemalle (ei opasta)
 juna Suomeen lähtee 23.10*
5. pv maanantai
 juna saapuu Viipuriin klo 08.34 ja
rajatarkastus alkaa
Vainikkala
08.14
Kouvola
10.09
Lahti
10.48
Tikkurila
11.43
Pasila
12.19
Helsinki
12.27
*Aikataulu on voimassa 25.3.2017 asti.

Ajat ovat paikallisia aikoja. Venäjän
puolella on käytössä Moskovan aika,
joka on talvikaudella tunnin edellä Suomen aikaa. Aikataulut sitoumuksetta.

Hintaan sisältyy
 junamatkat Helsinki-Moskova-

Helsinki 2.lk, neljän hengen makuuvaunuosastoissa (2 yötä)

 majoitus valitussa hotellissa (2 yötä)

kahden hengen huoneessa

 aamiaiset hotellissa (2)
 suomeksi opastettu kaupunkikiertoajelu

ja retki Kremliin

 kuljetukset Moskovassa

rautatieasema-hotelli-rautatieasema

Lisämaksusta €/henkilö
 viisumin hankinta
 matkavakuutus alk.
 junamatkat 1.lk vaunussa

75 €
32 €

kahden hengen osastossa
95 €
yhden hengen osastossa
185 €
 yhden hengen huone hotellissa
Izmailovo Gamma Delta
95 €
National
140 €
 lisäretket ja iltaohjelmaliput
 matka-asiapapereiden
postituskulut
12 €

Alennukset €/henkilö



Ennakkovaraajan alennus aikuisille
▫ Helsingistä
60/40/20 €
▫ Lahdesta ja Kouvolasta 50/30/15 €
▫ Vainikkalasta
45/30/15 €
Alennus on voimassa matkoilla
12.1.-16.2., 2.3.-20.4. ja 7.9.-26.10. ja
9.11.-30.11.2017
 Junan kyytiin (aikuiset)
▫ Lahdesta
30 €
▫ Kouvolasta
40 €
▫ Vainikkalasta
50 €
 Junan kyytiin (lapset alle 17-v.)
▫ Helsingistä
60 €
▫ Lahdesta
80 €
▫ Kouvolasta
90 €
▫ Vainikkalasta
95 €
 lisävuodealennus lapsille majoituttaessa
kahden aikuisen kanssa samaan huoneeseen, kysy toimistoltamme.

Tämän esitteen hinnat ovat voimassa matkoilla 12.1.–30.11.2017
Matkaehdot: Näillä matkoilla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä Matka-Priman
erityisehtoja, jotka ovat saatavissa toimistostamme ja verkkosivultamme www.primatours.fi.
Yksin matkustavan on varattava yhden hengen huone. Hinnat perustuvat 6.1.2017 voimassa
olleisiin tariffeihin ja valuuttakursseihin joiden mahdollisesti muuttuessa pidätämme oikeuden
vastaaviin muutoksiin. Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matka-Prima Oy KKV 7515/05/MjMv.
Passi, viisumi ja matkavakuutus: Viisumin hankkimista varten tarvitaan viisumianomuskaavake, passi, 1 valokuva ja todistus voimassa olevasta matkavakuutuksesta viimeistään
kaksi viikkoa ennen matkaa. Huom! Passin tulee olla voimassa vielä 6 kk matkan jälkeen.

Bulevardi 14 B, 00120 Helsinki
(käyntiosoite Annankatu 15, 3. krs.)
Puhelin 0207 689 970
matkaprima@primatours.fi www.primatours.fi

