SOTSHI - MUSTANMEREN HELMI
15.-22.10.2017
Lähde kanssamme lomalle Mustanmeren rannalle Sotshiin.
Siellä sinut toivottavat tervetulleeksi Kaukasuksen upeat maisemat ja leuto
subtrooppinen ilmasto. Lokakuussa ilmanala on usein vielä sametinpehmeän
lämmin.
Matkan hintaan sisältyvät suomenkielisen matkanjohtajan palvelut koko
matkan ajan ja kohdeoppaan palvelut Sotshissa sekä hotellissa
puolihoitoruokailut. Viikon aikana on mahdollisuus osallistua mielenkiintoisille
retkille lähiympäristöön. Hotelli tarjoaa myös erilaisia kylpylä- ja
liikuntapalveluja.

MATKAOHJELMA
1. päivä
Pietari
Aamujuna Allegro Helsingistä Pietariin. Opas ja bussi ovat ryhmää vastassa
asemalla. Pietarin kaupunkikierros oppaan johdolla ja yhteinen lounas. Bussikuljetus
kentälle ja lento Sotshiin. Opas ja bussi ovat ryhmää vastassa kentällä. Bussikuljetus
hotelliin, majoittuminen ja illallinen.

Hinta:

HINTAAN SISÄLTYY
• junamatkat Helsinki-Pietari 2. lk
istumapaikoin ja Moskova-Helsinki 2. lk 4
hengen makuuvaunussa (kaksi ala- ja
ylävuodetta)
• lentomatkat Pietari-Sotshi ja SotshiMoskova turistiluokassa
• majoitus jaetussa kahden hengen
hotellihuoneessa
• matkaohjelman mukaiset ruokailut (7 x
aamiainen, 3 x lounas, 4 x illallinen)
• matkaohjelman mukaiset kuljetukset ja
kiertoajelut opastuksineen
• Venäjän viisumi Suomen kansalaiselle
• suomenkielisen matkanjohtajan palvelut
koko matkan ajan
• kohdeoppaan palvelut Sotshissa
1 128 €

2. päivä
Sotshi tutuksi
Aamiaisen jälkeen tehdään kiertoajelu kaupungilla oppaan johdolla. Lounas
hotellissa.
3. päivä
Lisämaksusta retki Ahunvuorelle ja Aguran vesiputouksille
Aamiainen ja lounas. Päivän aikana on mahdollisuus osallistua lisämaksulliselle
retkelle, joka suuntautuu Ahunvuorelle ja Aguran vesiputouksille.

Asiantuntijaopas
Mäkinen Pirkko

Matkanjohtaja
Niinikorpi Jaana

4. päivä
Lisämaksusta retki Kaukasukselle, Krasnaja Poljanaan ja Olympiapuistoon
Aamiaisen jälkeen on mahdollisuus osallistua lisämaksulliselle kokopäiväretkelle
Kaukasukselle, Krasnaja Poljanaan ja Olympiapuistoon. Illallinen hotellissa.
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5. päivä
Aamiainen. Vapaata aikaa omatoimiselle ohjelmalle. Illallinen hotellissa.
6. päivä
Lisämaksusta retki Dagomysin teeviljelmille
Aamiaisen jälkeen on mahdollisuus osallistua lisämaksulliselle retkelle Dagomysin
teeviljelmille. Illallinen hotellissa.
7. päivä
Moskova
Aamiaisen jälkeen bussikuljetus kentälle ja lento Moskovaan. Opas on ryhmää
vastassa kentällä. Bussikuljetus Moskovan keskustaan ja kaupunkikiertoajelu
oppaan johdolla, jonka jälkeen bussikuljetus asemalle. Iltapala ja matka yöjunalla
Moskovasta Helsinkiin.
8. päivä
Juna saapuu Helsinkiin aamulla.

LISÄTIEDOT
Juna- ja lentoaikataulut vahvistetaan myöhemmin.
Hotelli Zhemchuzhina ***
Viihtyisä hotelli Mustanmeren rannalla, kävelymatkan päässä kaupungin
keskustasta. Yhteensä 920 huonetta. Huoneissa suihku, tv, WiFi, jääkaappi, parveke ja ilmastointi. Buffetaamiainen. Hotellilla oma uimaranta ja
lämmitetty 50 m merivesiallas, 8 rataa sekä
lastenallas 20 m x 20 m.

Lisämaksusta
• yhden hengen huone 290 €
• junamatka Moskova-Helsinki 2-hengen makuuvaunuosastossa 100 €
• Aguran vesiputoukset 40 €
• Kaukasus, Krasnaja Poljana ja Olympiapuisto 95 €
• Dagomysin teeviljelmät 45 €

Ratinanlinna | Aleksanterinkatu 32 | 33100 Tampere | p. 010 289 8100 | Ryhmämatkat: 010 289 8101
Balderin talo | Aleksanterinkatu 12, 00170 Helsinki | p. 010 289 8102
Pidätämme oikeuden muutoksiin matkaohjelmissa. Varaa matka verkkokaupastamme ilman palvelumaksua. Varauksen voitte tehdä myös
soittamalla Lomalinjan toimistoon.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

