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UPEAN PIETARIN LOISTOA KEVÄÄLLÄ 

Torstai 3.5. 
Lähdemme aamujunalla Turusta Helsinkiin klo 08.30–10.23. Helsingissä matkanjohtajamme liittyy 
seuraamme ja vaihdamme Allegro-junaan, matka Helsinki-Pietari klo 11.00–14.27. Rajamuodolli-
suudet hoituvat sutjakkaasti matkan aikana junassa. Pietarissa meitä on vastassa oma 
tilausajobussimme ja aloitamme tutustumisemme Pietariin opastetulla kaupunkikierroksella. 
Näemme tärkeim-mät nähtävyydet ja käymme sisällä mm. Iisakin kirkossa ja ns. Verikirkossa.  

Pietari Suuri perusti kaupungin v. 1703 alkujaan 
suojalinnoitukseksi Neva-joen varrelle. 
Kaupungin alu-eella on 42 saarta, joita yhdistää 
340 siltaa, Pietaria kutsutaan näin ollen myös 
pohjoisen Venetsiaksi. Pietarin alkuperäinen 
rakennussuunnitelma 1700-lu-vun alusta edustaa 
kaupunkisuunnittelussaan ainutlaatuista 
saavutusta suunnitelman vaativuuden ja 
järjestelmällisyyden suhteen.  

Rakennuksia on ollut suunnittelemassa lukuisa 
mää-rä kuuluisia arkkitehtejä. Pietari tunnetaan 
kulttuu-rikaupunkina, jonka vetonauloja ovat 
monet nähtä-vyydet ja yli sata museota. Pietarin 
historiallinen keskusta on UNESCOn 
maailmanperintökohteiden luettelossa. 

Kiertoajelu Pietarin aina ruuhkaisessa liikenteessä kestää muutaman tunnin päättyen keskustaho-
tellillemme iltapäivällä. Majoittuminen esim. Cronwell Inn ***+ (Hotel Stremyannaya). 

Cronwell Inn • 18, Stremyannaya Str • Saint Petersburg • 191025, Russia 

Loppupäivä omaa aikaa yhteiseen tuloillalliseen saakka.  

http://fi.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://fi.wikipedia.org/wiki/Maailmanperint%C3%B6luettelo
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Perjantai 4.5. 
Hyvin nukutun yön jälkeen lähdemme n. 25 km Pietarin eteläpuolella Puškinissa (Tsarskoje Selo) 
sijaitsevaan sijaitsevaan Katariinanpalatsiin; tutustumme siihen ja sen upeaan 
meripihkahuoneeseen. 

24 km päässä Pietarista sijaitsee Pietari Suuren puolison Katariinan kesäasunto ja pakollinen 
nähtä-vyys kaikille Pietarin kävijöille. Kesäasunto oli alun perin 1700-luvun alussa rakennettu 
vaatimaton kaksikerroksinen rakennus, jota laajennettiin vuosina 1744–1757 upeaksi 
rokokoopalatsiksi. Venäjän keisarien kesäasunnon roolin takia Puškinin kaupunki tunnetaan 

yleisesti myös nimellä Tsarskoje Selo, Tsaarien kylä.  

 

Palatsin ylivoimaisesti kuuluisin huone on Meripihkasali. Meripihkapanelointi ja erilaiset 
arvokivikoristelut antavat huoneelle sen mahtipontisen ulkonäön ja tittelin maailman 
kahdeksantena ihmeenä. Meripihkapaneelit olivat lahja Preussin kuninkaalta Fredrik Wilhelm 
I:ltä. Toinen maailmansota oli ankara palatsille, ja juuri meripihkahuoneesta ei jäänyt 
palaakaan jäljelle saksalaisten vallattua palatsin. Alkuperäisiä koristeita ei ole vieläkään 
löydetty. Uudelleen restauroitu Meripihkasali avattiin yleisölle v. 2003, Pietarin 300-
vuotisjuhlien kunniaksi, yli 20 v. kestäneiden entisöintitöiden ja monien kymmenien miljoonien 
eurojen jälkeen. Palatsin kunnostustyö toista maailmansotaa edeltä-neeseen asuun on tehty 
vanhojen mustavalkokuvien perusteella ja se on sellaisenaan upea kunnianosoitus vanhanajan 
käsityölle.  

Nautimme yhteisen lounaan Podvoryen ravintolassa, jossa tunnelmaa luo folklore-musiikki. 

Tunnetut poliitikot, liikemiehet ja taiteilijat ovat vakituisia asiakkaita tässä ravintolassa. 
Presidentti Vladimir Putinin syntymäpäiväjuhlia vietetään täällä; prinssi Charles, Gerhard 
Schroeder, Jacque Chirac ovat joitakin lukuisista korkean tason vierailijoista täällä. 

Lounaan jälkeen paluu Pietariin ja hotellillemme.  

Perjantai-illan vietämme nauttien upeasta sirkusesityksestä, jollaisia ei enää juurikaan näe! 

Pietarin sirkus on Venäjän vanhin toimiva sirkus Pietarissa. Sirkus avattiin 26. joulukuuta 1877. 
Sirkus kulki nimellä Cinizellin sirkus vuoteen 1919 saakka, jolloin se siirrettiin Venäjän valtion 
johdon alle kommunistisen vallankumouksen jälkeen. Sirkuksen alullepanija oli suuren 
italialaisen sirkusperheen Gaetano Ciniselli, joka toimi hevoskouluttajana. Nykyisin sirkusta 
kutsutaan Fontankan sirkukseksi, Bolšoin sirkukseksi tai Pietarin sirkukseksi. Pietarin sirkus on 
venäläisen sirkustaiteen edelläkävijä. Sen areenan halkaisija on n. 13 m; sirkus sijaitsee Nevan 
sivujoen Fontankan varrella. 
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Lauantai 5.5. 

Aamiaisen jälkeen lähdemme katsomaan kuuluisan Fabergén museota.  

Pietarin Shuvalovin palatsissa on maailman laajin Carl 
Fabergén pääsiäismunien kokoelma. Täällä on 15 
Fabergén kultaseppien valmistamaa pääsiäismunaa, 
joista yhdeksän on kuulunut keisariperheelle. Museon 
kokoelmiin kuuluu kaikkiaan 4 000 Venäjän viimeisen 
keisariperheen aikakauden fantasia- ja käyttöesineitä, 
kuten savukerasioita, maalauksia ja ikoneja. Monet on 
valmistettu kullasta tai hopeasta. – Fabergén museon 
arvokkaimpiin esineisiin kuuluu kruunajaismuna, jonka 
Nikolai II lahjoitti puolisolleen Aleksandra 
Fjodorovnalle v. 1897, vuosi kruunajaisten jälkeen. 
Munan sisältä avautuu tarkka kopio keisaria kuljettaneesta vaunusta. Itse kuori on valmistettu 
kullasta, läpikuultavasta kellertävästä emalista ja koristeltu timantein. Vastaavanlaisia munia 
pietarilainen kultaseppä Karl Fabergé apulaisineen valmisti vuosina 1885–1917 kaikkiaan 69, 
joista keisariperheelle luovutettiin 50. 

 

Täältä siirrymme kanaaliristeilyn lähtölaiturille ja teemme noin tunnin mittaisen risteilyn; näkymät 
Nevalta upeisiin vanhoihin joenvarsirakennuksiin avaavat aivan uuden perspektiivin Pietarin 
kauneuteen. Ja Venäjällä kun ollaan, niin käymme vielä Vodka Museossa, jossa saamme 
pikkusuolaista maistiaisten kera. 

Iltapäivällä muutama tunti omaa aikaa yhteiseen läksiäisillalliseen saakka. 

Sunnuntai 6.5.  
Aamiaisen jälkeen tilausajokuljetus Finljandskin rautatieasemalle, ja nousemme Allegro-junaan 
Pietari-Helsinki klo 11.30–13.57. Rajamuodollisuudet hoituvat matkan aikana junassa ja matkan 
aikana nautimme syötävää Allegron tarjoilujen puitteissa. Helsingissä vaihdamme junaa Turkuun 
menevään InterCity-junaan, Helsinki-Turku klo 14.37-16.30. 

 

Lyhyt, intensiivinen loma upeassa Pietarissa vie pois arjesta! 

 

FAKTATIEDOT JA TARJOUS: 
Matkakohde:  Pietari 

Matkan ajankohta: 3.–6.5.2018 

Matkan alustava hinta: à 890 €/hlö kun ryhmässä on väh. 25 osallistujaa  

Hintaan sisältyy kaikki tämä: • junamatkat Turku–Helsinki ja Helsinki–Pietari 2. luokassa, m/p 
 • suomenkielisen oppaan mukanaolo alk. Helsinki 
 • kuljetukset Pietarissa paikallisella, hyvätasoisella bussilla  
 • 3 yön majoitus Pietarissa tasokkaassa keskustahotellissa aamiaisineen 
 • käynti Verikirkossa ja iisakin kirkossa 
 • vierailu Katariinanpalatsiin 
 • sirkus-esitys 
 • tutustuminen Fabergé-museoon 

• risteily Nevalla  
• Vodka museo maistiaisineen 
• yksi lounas, kaksi illallista, välipala Allegrossa paluumatkalla 
• kaikki retket ja sisäänpääsyt ohjelman mukaisesti 
• paikalliset verot 
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Hinta ei sisällä: • ruokajuomia, paitsi pöytävesi  
  • matkavakuutusta 
  • viisumia. Hoidamme ryhmäviisumin lisämaksusta à 85 €. 

 

Lisämaksusta:  • majoittuminen 1 hengen huoneessa, lisähinta à 150 €. Ilman huonetoveria     
  majoittuvan on maksettava lisämaksu. 

Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä 
toimitus- tai palvelumaksuja eikä laskutuslisää. Hinnat sisältävät verot.  

Hinta à 890 € edellyttää väh. 25 osallistujaa. Mikäli osallistujamäärä jää alle sen, hinta ilmoitetaan 
vahvistetun osallistujamäärän mukaan. Ennakkomaksu: 300 €/hlö, loppulasku lähetetään 
osallistujamäärän vahvistuttua. 

Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Kon-
Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, 
viranomais- tai verokustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa. Junamatkat 
voidaan varata vasta 60 vrk ennen matkaa, ja ne varattuamme saamme vahvistuneen hinnan 
junamatkojen osalta. – Hinta perustuu Venäjän ruplan kurssiin per 8.11.2017. Pidätämme 
oikeuden hinnantarkistukseen Venäjän ruplan kurssimuutosten varalta (tämä koskee niin kurssin 
heikentymistä kuin sen vahvistumista).   

HUOM! Passin tulee olla voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja 
kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) 
noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, 
kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja 
myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi 
sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkavarauksen yhteydessä. 

Vastaan henkilökohtaisesti matkanne sujuvuudesta sekä vastaan tietenkin mielelläni 
lisäkysymyksiinne. 
 

Ystävällisin terveisin 

 

Kon-Tiki Tours Oy 

 
 
 
Anne Kajander 
puh. 045 1242003 

 

 


