
Vienanmeren valkeat valaat 27.6.-2.7. 
juna/bussimatka  
 

KESKIVIIKKO 27.6. HELSINKI/LAHTI-PIETARI-BELOMORSK 
klo 11:00/11:47 lähtö Helsingistä/Lahdesta Allegro-junalla kohti Pietaria 
klo 14:27 saapuminen Pietariin, lounas, kiertoajelu ja kuljetus Ladozij rautatieasemalle 
klo 19:48 juna lähtee Belomorskiin, illallinen ja yöpyminen junassa (L, I) 

 

TORSTAI 28.6. BELOMORSK - 
KALLIOPIIRROKSET 
klo 9:55 Juna saapuu Belomorskiin 
Kuljetus hotelliin, majoittuminen ja yhteinen 
lounas 
Klo 15:00 Tutustuminen Kalliopiirroksiin 
Paluu hotellille, jossa nautitaan yhteinen illallinen. 
(A, L, I) 

PERJANTAI 29.6. BELOMORSK - 
SOLOVETSKI - MAITOVALASRETKI 
Aamiainen hotellissa. 
Aamiaisen jälkeen lähdetään laivalla 
Solovetskin saarelle, jonne matka kestää 4 
tuntia. 
Lounas nautitaan laivalla. 
Majoittuminen Prijut-hotelliin, jonka jälkeen 
lähdetään ensimmäiselle valaidentarkkailuretkelle pitkospuita pitkin (n. 4-5 km) 
Vietämme aikaa pari tuntia Beluzi-niemellä seuraten ja kuunnellen valaiden elämää. 
Illan suussa paluu Prijut-hotellille, jossa nautitaan yhteinen illallinen. (A, L, I) 

LAUANTAI 30.6. LUOSTARIKIERROS - LABYRINTTISAARIRETKI 
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen tutustutaan saaren munkkiluostariin. 
Lounas hotellissa. 
Iltapäivällä lähdetään Sekirnaja-vuorelle ja tutustutaan kasvitieteelliseen puutarhaan. 
Illan suussa paluu Prijut-hotellille, jossa nautitaan yhteinen illallinen. (A, L, I) 

SUNNUNTAI 1.7. SOLOVETSKI 
-  VIENAN KEMI 
Aamiainen hotellissa. Matkaamme pienillä 
kalastaja-aluksilla jäniksen saarille tutustumaan 
maailman suurimpiin lintutarhoihin, jotka ovat 
tuhansia vuosia vanhoja labyrintteja. 
Lounas nautitaan hotellissa. 
klo 20.00 Kemi, jossa nautitaan illallinen Prizal-
hotellissa. 
klo 21.55 juna lähtee kohti Pietaria, yöpyminen 
junassa. (A, L, I) 

 
MAANANTAI 2.7. PIETARI-HELSINKI JUNAMATKA 
Aamiaiseväät junassa. Juna saapuu Pietariin klo 12:11. Paikallinen opas on vastassa 
asemalla, josta siirrytään Pietarin Suomen asemalle. Allegro-juna lähtee klo 14:35 kohti 
Suomea. Lahteen saavutaan klo 18:09 ja Helsinkiin klo 18:54. (A) 



Vienanmeren valkeat valaat 27.6.-2.7. 
juna/bussimatka  
 

HYVÄ TIETÄÄ 

MATKAN HINTA 1100 EUR/HLÖ 

Hinta sisältää: 
- junamatkat Suomi-Venäjä-Suomi 
- Pietarissa kaupunkikiertoajelu ja lounas 
- majoitukset jaetussa 2-hengen huoneessa Belomorskissa ja Solovetskissa 
- ohjelmassa mainitut ruokailut (A= aamiainen, L= lounas, I=illallinen) 
- laivaliput Solovetskin saarelle ja takaisin 
- suomenkieliset opastukset ja bussikuljetukset ohjelman mukaan 
- Elman matkanjohtajan palvelut 

Hintaan ei sisälly: Viisumi. Viisumin saa tilattua kauttamme, hinta 75/85 euroa. 
 

Ilmoittautuminen: 15.5.2018 mennessä kotisivuiltamme.  

Maksuehdot: Ennakkomaksu 100 euroa erääntyy viikon kuluessa varauksesta. 

Loppumaksu erääntyy 7.1. Tämän jälkeen tehdyt varaukset tulee 

maksaa kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä 
toimistollamme käteisellä tai pankki/luottokortilla, jolloin hinta 

muodostuu sen hetkisten junalippuhintojen mukaan. 

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:  26.3.-29.10. aika on sama kuin Suomen aika 

 

Valuutta:  1 EUR = 62,06 RUB (Forex 22.11.) 

 

Hyvää matkaa! 
Xорошей поездки! 

 
 

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/

