
  

Voiton päivän matka Moskovaan  
7.5.-10.5.2020 
 

Moskova on Euroopan suurin kaupunki, modernisoituvan Venäjän pääkaupunki. Kaupunki muistaa  

näyttävästi historiaansa. Voiton päivä Neuvostoliiton voitonjuhlana toisessa maailmansodassa on säilyttänyt 

asemansa nyky-Venäjällä. Muutamat lahtelaiset haluavat päästä ensi toukokuussa Moskovaan voiton päivän 

juhliin. Matkustamme sinne modernisti Allegrolla Pietariin ja sieltä edelleen vajaassa neljässä tunnissa päiväjunalla 

Moskovaan. Punaisen torin tapahtumien lisäksi ehdit saada pikavaikutelman 17,2 miljoonaisen asukkaan 

kaupungin elämän menosta. 

Torstai 7.5. Allegro 

Lahti klo. 8.07/Kouvola klo. 8.33/ 

Pietari klo. 10.47/ 

Moskova (Sapsan) klo. 13.00 

 

Sunnuntai 10.5. Allegro 

Moskova (Sapsan) klo. 11.30/ 

Pietari klo. 19.30/ Kouvola klo. 21.43/ 

Lahti 22.09 

 

7.5. Torstai 

klo 8.07 Allegro Lahti – Pietari 

klo. 10.47 Allegro saapuu Pietariin, siirtyminen 

Moskovan asemalle (omatoiminen lounas 
Moskovan aseman lähellä) 

klo. 13.00 Pietari – Moskova (Sapsan) 3t 58 min 

klo. 16.58 Juna saapuu Moskovaan Leningradin 

asemalle 

klo. 17.15 Kuljetus Hotelliin (Izmailovo Vega) 

Ilta vapaata (omatoimista ohjelmaa, 
matkajohtajien avustamina) 
8.5. Perjantai 

klo 8.00-9.30 Aamiainen hotellissa 

klo 10.00 Päivän turistiohjelma alkaa ryhmän 

toivomusten mukaan 

klo 16.00 Paluu hotelliin, lepotauko 

klo 19.00 Konsertti, baletti tai ooppera 

mahdollisuuksien mukaan 

9.5. Lauantai 

klo 8.00-9.30 Aamiainen hotellissa 

klo 10.00 Lähtö Punaiselle torille katsomaan voiton päivän juhlia 

klo 16.00 Paluu kaupunkiin, lepotauko 

klo 19.00 Päättäjäisillallinen  

(omakustanteinen ryhmän toivomusten mukaan) 

10.5. Sunnuntai 

klo 8.00-9.30 Aamiainen hotellissa 

klo. 10.00 Lähtö Leningradin asemalle 

klo. 11.30 Sapsan juna lähtee kohti Pietaria 

klo. 15.16 Juna saapuu Pietariin 

                   Siirtokuljetus Suomen asemalle 

klo. 19.30 Allegro lähtee Lahteen 

klo. 22.09 Saapuminen Lahteen 

 

 

 

Alk. 

500 € /  

hlö 



 

Hyvä tietä 
Hintaan sisältyy: 500 €, (Elman, Tsilin ja Lahden Eläkeläisten jäsenet 470 €) 

sisältää junaliput, hotellimajoitus 2 hengen huoneessa, aamiainen, 

matkanjohtajapalvelut suomeksi ja venäjäksi, kuljetukset asemien 

välillä ja hotelliin, kaupunkikiertoajelun kuljetukset Punaiselle 

torille 

Lisämaksusta: kulttuuriohjelma tilausten mukaan, ruokailut 

Lisämaksut: Yhden hengen huone hotellissa: 50 euroa. 

Ryhmäviisumi 75 eur/kertaviisumi 85 eur. 

Baletti, teatterit ym. ryhmän (matkustajien) toivomusten mukaiset 

ohjelmat omakustanteiset, matkajohtaja ja ryhmän oppaat 

auttavat järjestelyissä 

Ruokailut: Aamiaiset hotellissa kuuluvatmatkan hintaan, muut ateriat 

omakustanteiset. 

Ruokavaliot: Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista ruoka-

aineallergioista. Toiveet pyritään ottamaan huomioon, mutta 

emme voi taata niitä. 

Matkavaraukset: 15.3.2020 mennessä kotisivujemme kautta tai soittamalla 

toimistoomme. Matkavarauksen yhteydessä tarvitsemme 

matkustajan nimen, syntymäajan, passinumeron ja lähtöaseman. 

Peruutusehdot:  Ks. yleiset matkapakettiehdot 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 matkapakettiehtoja ja Elma-matkojen erityis- 

ja lisäehtoja. 

Terveys: Tarkista rokotusturvasi terveyskeskuksesta. Venäjälle 

suositeltavat rokotukset löydät www.rokote.fi. 

Vesi: Vesijohtovesi ei ole juomakelpoista. 

Valuutta: 1 EUR = 64,94 RUB (Forex 1.12.2019) 1 EUR = 64,94 RUB 

(Forex 1.12.2019) 

 

 

 

 

 

http://www.rokote.fi/

