KAZAN

Finnairin suora lento Tatarstanin pääkaupunkiin
Lähde eksoottisen Tatarstanin pääkaupunkiin Kazaniin Finnairin suoralla lennolla. Perillä tutustumme tähän korinkauniiseen kaupunkiin,
jossa kristinuskolla ja islamilla on yhteinen rauhanomainen tuhatvuotinen historia. Ikivanhat kirkot ja kauniit moskeijat ovat rinnakkain eläneet sovussa satojen vuosien ajan. Kazan on uudenaikainen
ja viihtyisä kaupunki, jossa on laaja valikoima hyvälaatuisia kahviloita ja ravintoloita, rikas yöelämä ja muodikkaita kauppakeskuksia. Tatarstanissa jokaiselle avautuu uusi ja ihastuttava maailma.
Mielenkiintoisen
retkiohjelma
esittelee meille Kazanin historiallisen linnoituksen eli kremlin
sekä Bolgarin, muinaisen Volgan
Bolgarian
kaanikunnan
pääkaupungin. Ne molemmat
ovat UNESCOn maailmanperintölistalla.
Retkillä tutustutaan myös Iivana Julman vuonna 1551 rakentamaan linnoitukseen Svijazhskin saarella, Kaikkien uskontojen temppeliin sekä 1600luvulla perustettuun Raifan ortodoksiluostariin.

Matkaohjelma
1. pv
yölento Helsingistä Kazaniin
klo 23.55-02.25



2. pv
kuljetus lentokentältä hotelliin ja
majoittuminen
 myöhäinen aamiainen hotellilla
 kaupunkikiertoajelu klo 13
 lounas tataarityyliin klo 16
 Ilta vapaa-aikaa
3. pv
aamiainen hotellilla
 Kazanin kreml
 retki Svijazhskin saarelle
 venäläinen lounas
 Chak-chak (tataarien hunajakakku)
-museo ja maistiaiset teen kera
 paluu illalla Kazaniin


4. pv
aamiainen hotellilla
 kokopäiväretki Bolgariin
 lounas Bolgarin leipämuseossa
 paluu illalla Kazaniin
5. pv
aamiainen hotellilla
 opastettu kävelykierros Kazanin
vanhassa kaupungissa
 retki kaikkien uskontojen temppeliin ja Raifan ortodoksiluostariin
 lounas ja paluu Kazaniin iltapäivällä, vapaa-aikaa
 illallinen ja Tataarishow


Hyvätasoinen hotelli Kazanin keskustassa, noin 2 km kremliltä.
124 huonetta, joissa suihku, tv, WiFi, minibaari sekä ilmastointi.
Hotellissa on buffet-aamiainen, ravintola, baari, kauneussalonki, kuntokeskus
ja kokoustiloja.
Osoite ulitsa Ostrovskogo 61
Puh +7 843 567 2000
http://bilyar-hotel.ru/en/

+ viisumin

hankinta
35 €
Runsas re
tkio
ja puoliho hjelma
itoateriat
sisältyy h
intaan

Matkapäivät 2018
16–21/4 & 10–15/9





Hotelli Bilyar Palace ****

1195 €

6. pv
 kuljetus lentokentälle
 varhainen aamulento Kazanista
Helsinkiin klo 04.15-06.55
Matkaohjelma julkaistu sitoumuksetta. Ajat ovat paikallisia aikoja.

Hintaan sisältyy







lentomatkat Helsinki-KazanHelsinki Finnairin reittilennoilla
economy lk
hotellimajoitus kahden hengen
huoneessa
matkaohjelman mukaiset retket,
ruokailut sekä lentokenttäkuljetukset Kazanissa
venäjänkielentaitoisen matkanjohtajan palvelut

Lisämaksut




Venäjän viisumin hankinta
35 €/henkilö
yhden hengen huone
hotellissa 290 €
Matkapapereiden postitus 12 €

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

