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Kun vallankumousmies Lenin saapui suomalaisen henkivartijansa 
kanssa valepuvussa Smolnaan ja sitten alkoi tapahtua  
Pietari 9.-12.11.2017 

  
Kolmas vallankumousvuoden ja Suomen itsenäistymisen juhlavuoden teemamatka vie meidät vuoden 

1917 lokakuun vallankumouksen tapahtumapaikkoihin ja bolsevikkien nousukauteen.  

Asiantuntijaoppaana toimii Lenin-museon pitkäaikainen johtaja ja filosofian tohtori Aimo Minkkinen ja 

matkanjohtajana ELMA-matkoilta Antti Holopainen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Torstai 9.11.   

Allegron saapuminen Pietariin klo 14.27. Bussi ja opas on ryhmää vastassa Suomen asemalla. 

 

Klo 15.00 Opastettu teemamatka ”Vallankumousten paikat Pietarissa” alkaa  

Matkan aikana opas kertoo 1900-luvun alkuvuosien 

paikoista, ihmisistä ja tapahtumista, jotka liittyvät 

vallankumousten historiaan.  

 

Klo 16:00 –  Taurian palatsi 

Palatsi oli rakennettu 1700-luvulla arkkitehti Ivan 

Starovin mukaan Grigori Potjomkinia varten. Paavali 

I aikana palatsiin oli majoitettu ratsukaartin 

rykmentti. Myöhemmin rakennus oli korjattu ja 

siihen majoittuivat kuuluisat poliitikot ja 

kulttuurihenkilöt. Nikolai II aikana palatsissa toimi 

Venäjän valtakunnanduuma ja vuonna 1917 palatsi oli Väliaikaisen hallituksen sekä bolševikkien 

kokouspaikka.  

 

Klo 17.30 Kierros päättyy hotellille. Majoittuminen huoneisiin. 

 

 

 

Torstai 09.11. Allegro 784, 2.luokka 

Helsinki klo 10.00/Lahti klo 

10.47/Kouvola klo 11.13.   

Pietari klo 14.27.             

Sunnuntai 12.11. Allegro 783, 2.luokka 

Pietari klo 11.30 

Kouvola klo 12.43/Lahti klo 13.09/ 

Helsinki klo 13.57 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Venäjä
https://fi.wikipedia.org/wiki/Venäjän_keisarikunnan_valtakunnanduuma
https://fi.wikipedia.org/wiki/Venäjän_väliaikainen_hallitus
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Perjantai 10.11.  
Aamiainen hotellissa. 

Klo 10:30 – Opas tulee hotellin aulaan ja ”Vallankumousten paikat Pietarissa” teemamatka jatkuu 

 

Klo 11:00 –Aatelittoman Pietarin museo. Museossa voi käydä asuinhuoneessa, jossa asui V.I.Lenin  

 

Klo 12:30 –Trubetskoi bastionin vankila. Trubetskoi bastionin synkät vankilakasematit pitävät 

muistissa kuuluisten vallankumouksellisten historiaa. Mahdollisuus käydä vankiselleissä, joissa oli 

pidätettynä tunnettuja henkilöitä kuten A.I.Uljanov, M.Gorki, L.D.Trotski, A.L.Parvus jne. 

 

Klo 14:00 –Venäjän poliittisen historian museo. Museo avattiin vuonna 1919 ja siihen on kerätty 

kymmeniä tuhansia museoesineitä, jotka kuuluvat vallankumoukselliseen aineistoon. Vallankumous on 

museotoiminnan selkäranta. Helmikuun kapina ja Lokakuun aseellinen vallankumous ovat tärkeitä 

tapahtumia sekä Venäjän että koko maailman 1900-luvun historiassa.  

 

Klo 16:00 – Aurora-laiva. Paitsi oman sotahistoriansa puolesta, Aurora on tunnettu myös siitä, että juuri 

tämän aluksen keulatykin ampuma laukaus toimi Talvipalatsin valtauksen aloitusmerkkinä 25.lokakuuta 

1917. 

 

Lauantai 11.11.  
Aamiainen hotellissa. 

Klo 11:00 – Smolna. 

Smolnan instituutti rakennettiin vuonna 1808 

italialaisen arkkitehdin Giacomo 

Quarenghin mukaan. Tanssisali on säilynyt tähän 

asti ilman mitään rekonstruktiota. Siinä salissa 

V.I.Lenin julisti juhlallisesti Sosialistisen 

vallankumouksen voittoa. Tänä päivänä museossa on 

muutama museokokoelma, joka kertoo vuoden 

1917-1918 vallankumouksen tärkeimmistä 

tapahtumista. Matkan aikana käydään Vladimir 

Leninin ja hänen puolisonsa ensimmäisessä 

työhuoneessa, josta löytyy ensimmäisiä 

neuvostoliittolaisia agitaatiovälineitä ja henkilökohtaisia esineitä.  

 

Klo 14:00 – Leninin risumajamuseo. 

Museo kertoo vuoden 1917 kesätapahtumista, jolloin V.I.Lenin lähti karkuun väliaikaisesta hallituksesta 

ja asui piilossa Siestarjoen liepeillä Suomenlahden rannalla suomalaisen työläisen nimellä. 

 

  

https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Venäjän_poliittisen_historian_museo&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Talvipalatsi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Quarenghi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Quarenghi
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Sunnuntai 12.11.  
Aamiainen hotellissa. 

Klo 10.00 Bussikuljetus Suomen asemalle. 
  

Matkan hinta 450 euroa sisältää:  

• Junamatkat Allegrolla 2. luokassa  

• 3 yötä Arealinn hotellissa, jaetussa 2-hengen huoneessa (H1 lisämaksu 100 eur) aamiaisella 

• Ohjelmassa mainitut retket, sisäänpääsymaksut ja opastukset 
• Matkanjohtajan ja asiantuntijaoppaan palvelut 

 

 

Hyvä tietää 
 

Hintaan ei sisälly: Viisumi. Viisumin saa tilattua kauttamme, hinta 85 euroa. 
 

Ilmoittautuminen: 8.10.2017 mennessä kotisivuiltamme.  

Maksuehdot: Ennakkomaksu 100 euroa erääntyy viikon kuluessa varauksesta. 

Loppumaksu erääntyy 26.1o. Tämän jälkeen tehdyt varaukset tulee 

maksaa kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä toimistollamme 

käteisellä tai pankki/luottokortilla. 

Peruutusehdot: Ks. yleiset valmismatkaehdot ja lisä- ja erityisehtomme.  

Oikeudet muutoksiin:  Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja  

  ohjelmamuutoksiin ryhmäkoon pienentyessä.   

Matkanjärjestäjä: Vastuullinen matkanjärjestäjä on Elma-matkat, joka kuuluu Kilpailu- 

ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin 

2360/14/MjU ja noudattaa kaikkia matkailualan yleisiä 

valmismatkaehtoja sekä Elma-matkojen erityis- ja lisäehtoja. 

Terveys: Tarkista rokotusturvasi terveyskeskuksesta. Venäjälle suositeltavat 

rokotukset löydät www.rokote.fi. 

Ruokavaliot: Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista ruoka-

aineallergioista. Toiveet pyritään ottamaan huomioon, mutta emme 

voi taata niitä.  

Vesi:  Vesijohtovesi ei ole juomakelpoista. 

Aika:   30.10.-25.3. aika on 1 tunti edellä Suomen aikaa. 

 

Valuutta:  1 EUR = 62,58 RUB (Forex 13.9.) 

 

   хорошая поездка 
 

http://arealinn.com/fi/koti
http://elamysmatkailu.fi/fi/matkailupalvelut/valmismatkat/2719-2/
http://elamysmatkailu.fi/fi/matkailupalvelut/matkaehdot/
http://elamysmatkailu.fi/wp-content/uploads/2017/01/Lisä-ja-erityisehdot-ELMA-1.1.2017-alkaen.pdf
http://www.rokote.fi/

