Oulun seudun sotaorpojen kesämatka 19.-22.7.2019
Sotahistoriallinen matka KARJALAN KANNAKSELLE
395 € / hlö / 2 hh. Hintaan lisätään toimistokulut 10e sekä viisumimaksu 5e/lasku.
Omalla viisumilla hinta 70e edullisempi.
Matkaan hintaan sisältyy:
Matka tehdään ilmastoidulla linja-autolla Oulu - Iisalmi - (Kajaani) - Kuopio - Mikkeli Lappeenranta - Nuijamaa - Ala-Kuusaa - Äyräpää - Kiviniemi - Taipale -Siiranmäki Kuuterselkä - Terijoki - Summa - Viipuri - Imatra - Oulu.
Kyytiin voi nousta reitin varrelta.
Matkan hinta:

Majoitus:

1 yö Ala-Kuusaa, 1 yö Terijoella, 1 yö Viipurissa
Ruokailu puolihoidon mukaisesti (aamiainen ja päivällinen),
kaupunkikiertoajelut ja ostoskierrokset,
ryhmäviisumi + passinrekisteröintimaksu

Matkareitti:

1 pv
Oulu - Nuijamaa rajanylitys, Ala-Kuusaa, majoittuminen,
illallinen ja sauna
2 pv
aamiaisen jälkeen Äyräpää, Kiviniemi, Taipale,
Metsäpirtti, Rautu, Siiranmäki, Kuuterselkä, Terijoki majoittuminen ja illallinen
3 pv aamiaisen jälkeen kiertoajelu Terijoella, Raivolan Lehtikuusimetsä, Summa, Viipuri,
kiertoajelu, Monrepon Puisto ym. majoittuminen ja illallinen Hotelli Viipurissa
4 pv aamiaisen jälkeen viimeiset ostokset Viipurissa, Viipuri Tienhaara, Tali-Ihantala,
Kuukaupin silta, Antrea, Svetogorsk (Enso), rajan ylitys - Imatra - Oulu

Lähtö Oulu linja-autoasemalta 19.7.2019 klo 6.00 ja paluu Ouluun 22.7.2019 noin klo 24.00
Matkan pituus 1. päivänä Oulusta Nuijamaalle noin 600 km ja Venäjällä Nuijamaalta AlaKuusaaseen noin 100 km. Päivittäinen ajomatka Venäjällä 100- 200 km, ei huonoja teitä.
Liikuntarajoitteiset voivat osallistua matkalle, autolla pääsee tutustumiskohteisiin (alle 50 metrin
päähän).
Kuljettaja on Venäjän kielen taitoinen. Sotahistorioitsija Erkki Hänninen kertoo Kannaksen taistelukohteista.
Oulun seudun sotaorpojen lisäksi matkalle ovat tervetulleita matkasta kiinnostuneet
Matkajärjestelyistä ota yhteys suoraan Tilausmatka Oy:hin tai Pentti Moilaseen
0440319498 (penttie.moilanen@gmail.com).
Ryhmäviisumia varten tarvitaan sähköisesti täytetty viisumianomuslomake, 1 värillinen valokuva
(sanokaa kuvaajalle, että tulee Venäjän viisumihakemukseen), kopio passista ja vakuutusyhtiön
todistus matkavakuutuksesta. Matkatoimisto tekee sähköisen viisumianomuksen (maksu 5 €).
Passin on oltava voimassa vähintään 6 kk matkan jälkeen, viisumin valokuva ei saa olla 6 kk
vanhempi. Mikäli sinulla on voimassa oleva viisumi, niin matkan hinta on 70€ halvempi. Tällöin
sinun on toimitettava matkatoimistolle täydellinen nimi, joka on passissa, syntymäaika ja passin
numero.
Matkatoimisto laskuttaa sinua suoraan; ilmoitus ja dokumentit siis suoraan 15.6.2019
mennessä Tilausmatka Oy:lle, Kauppakatu 55-57, 70110 Kuopio, puh. 017-2633323,
toimisto@tilausmatkat.info, www.tilausmatkat.info.
Muistakaa mainita: Oulun seudun sotaorvot /Kannas 19.-22.7.2019 sekä ilmoittaa nimitiedot,
osoite ja puhelinnumero.

