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SEURAMATKA
JÄÄSKEEN ja VIIPURIIN
20.-21.8.

Lähde mukaan kahden
päivän kotiseutumatkalle.
Ensimmäinen päivä
omistetaan Viipurille
ja toinen Jääskelle.

Uniikki tilaisuus nähdä Jääsken kirkonkylän ja
Enson merkittävimmät paikat.
Matkaoppaana Karjalan tuntija Kyösti Toivonen,
jonka elävät tarinat avaavat
Jääsken historian eloon.
Tilausbussi mukana koko matkan.

Tilausajo
Viipuriin ja Jääskeen
Eri sukupolville hyvä
mahdollisuus tutustua
Jääskeen

Sunnuntaina 21.8.
Lähde nyt
jääskeläisten
omalle matkalle
Lauantaina 20.8.
Bussi lähtee Turusta, poimii matkalaisia Salosta ja Helsingistä Kiasman pysäkiltä lauantaina klo 7:00.
Matkalaisia otetaan mukaan Kouvolan Matkakeskuksesta klo 8.45
ja Lappeenrannan matkakeskuksesta klo 10.
Aamiaista nautitaan Viipurinportin ABC:llä ja jatketaan Imatran
matkakeskukseen, josta klo 11.15 viimeiset tulevat mukaan.
Ajetaan rajalle ja läpi Jääsken Viipuriin.
Siellä nautitaan ensiksi päiväkahvit Pyöreässä tornissa, käydään
kauppahallissa ja majoitutaan Hotelli Severnaja Koronaan.
Kiertoajelulla tutustutaan kaupungin moniin nähtävyyksiin, mm.
Alvar Aallon suunnittelemaan kirjastoon.
Päivällinen nautitaan hotellissa. Sen jälkeen tehdään vielä kävelyretki vanhaan kaupunkiin.

Aamiaisen jälkeen matka jatkuu kohti Jääskeä. Tutustutaan Tali-Ihantalan taistelupaikkoihin, ajetaan Kuukaupin sillan kautta Antrean kirkolle ja Talikkalaan ja
tullaan etelästä Jääsken kirkolle.
Käydään Jääsken kirkkopuistossa, hautausmailla,
Vuoksen länsipuolella Räikkölässä asti, itäpuolella Järvenkylässä ja erityisesti Ensossa.
Kevyt lounas nautitaan Eugen Wolffin aikoinaan rakennuttamassa Aholan kartanossa.
Noin klo 17 ylitetään raja Imatralle ja ajetaan Kouvolan
kautta Helsinkiin.

Matkan hinta omalla viisumilla 157€
Ryhmäviisumi 71 €/hlö
1hh-lisä 19€

Hintaan sisältyy matkat, majoitus, lauantain päiväkahvi ja päivällinen, sunnuntain
aamiainen ja lounas, ryhmäviisumi tarvittaessa sekä kuljettajan ja matkanjohtajan
palvelut. Passin on oltava voimassa
6kk matkan jälkeen. Matkavakuutus on
pakollinen. Hinta edellyttää vähintään 20
osanottajaa.

Ilmoittautumiset 21.6.2016 mennessä. Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Sähköpostitse: kyosti.toivonen@mahimi.fi tai puhelimitse 050 553 6139.

Ilmoita nimi, yhteystiedot, huonetoveritoive ja osallistutko ryhmäviisumiin sekä mistä nouset bussiin. Ilmoittautuneille lähetetään viisumilomake täyttöohjeineen.

Mikäli matkustat vuoden aikana Venäjälle, niin kannattaa hankkia omatoimisesti vuosiviisumi 115 €.
Jo kaksi matkaa tekee vuosiviisumin kannattavaksi! Huom! Vuosiviisumin saaminen kestää 6-7 vkoa.
Matkan tuottaja on Mahimi Oy, vastuullinen matkanjärjestäjä Turun Neva Tours Oy, tilaaja Jääski-Seura ry.

