
 

 

Ilomantsin Kalevalaiset naiset ry 
Elvi Lemmetyinen 
elvi.lemmetyinen@rajakartano.com    3.4.2017 
      

Ilomantsin Kalevalaisten matka Tveriin, 27.9.-1.10.2017 
 

Ilomantsin Kalevalaiset naiset ry järjestää matkan Tverin Karjalaan. Matka alkaa ja päättyy Kouvolaan. Lisähinnalla 
mukaan pääsee Helsingistä, Tikkurilasta ja Lahdesta. Matkan hinta Kalevalaisten Naisten jäsenille on 30 e halvempi 
kaikissa hintaluokissa. Lopullinen hinta määräytyy ryhmän koon mukaan. 
Matkalle ilmoittaudutaan sähköpostilla Elvi Lemmetyiselle, elvi.lemmetyinen@rajakartano.com 
tai soittamalla numeroon puh. 0500-649150. 
  
Matkan ajankohta: 27.9.-1.10.2017, keskiviikko-sunnuntai. 
Matkan kesto: 5 päivää ja 4 yötä. Ryhmän koko: 12-30 henkilöä. 
Matkan hinta jäsenille Kouvolasta: 
Min. 12 maksavaa henkilöä, 665 e/hlö, ei -jäsenet 695 e/hlö  
Min. 15 maksavaa henkilöä, 625 e/hlö, ei -jäsenet 655 e/hlö 
Min. 20 maksavaa henkilöä, 570 e/hlö, ei-jäsenet 600 e/hlö 
Min. 25 maksavaa henkilöä, 550 e/hlö, ei-jäsenet, 580 e/hlö 
Min. 30 maksavaa henkilöä, 540 e/hlö, ei-jäsenet, 570 e/hlö 
Matkan hinta Helsingistä/Tikkurilasta: jäsenet 590 e – 720 e, ei-jäsenet 620 e – 750 e 
Matkan hinta Lahdesta: jäsenet 560 e – 685 e, ei-jäsenet 590 e – 715 e 
Hinta sisältää seuraavat palvelut: 

• junamatkat Tolstoi-junalla Kouvola – Tver -  Kouvola, 4-hengen hytissä 

• majoitus Kozlovon kylällä perheissä 1yö ja Volga-hotellissa Tverissä 1 yö, hotellihuoneet käytössä 30.9. klo 
23:00 saakka. 

• 28.9. tulopäivänä Tverissä aamiainen Volga -hotellissa, illallinen Kozlovolla  

• 29.9. aamiainen Kozlovolla, lounas matkalla  

• 30.9. aamiainen Volga -hotellissa, päivällinen hotellissa 

• Kozlovon kylä, majoitus ja kyläläisiin tutustuminen, yhteinen tapaaminen kirjastolla  

• Tolmačun kylä, Vasilkin kylä, Zalazinon kylä, kotimuseo 
• Lihoslavin kaupunki, Karjalaisten kansallinen museo 

• opastettu kierros Tverin kaupungissa, Pyhän Katariinan naisluostari  

• paikallinen opas perillä, matkanjohtajana artesaani Sirpa Sulopuisto  

• bussikuljetukset kylillä ja Tverin kaupungissa 
Muut kustannukset: oma viisumi 80 e, lisämaksu yhden hengen huoneessa, Volga -hotellissa 25 e/yö, lisämaksu 2 
hengen hytissä, Tolstoi-junassa, 40 e/hlö/suunta.  
 

Majoitus  
Tolstoi -junassa makuuvaunut uusittiin pari vuotta sitten. Vaunuissa on siistit wc- ja peseytymistilat. 
Junapalvelijalta voi ostaa teetä ja kahvia tai tilata ateriat hyttiin.  
Neljän hengen hytissä lipun hintaan sisältyy pieni kylmä välipalasetti, joka tarjoillaan omalle paikalle 
vaunuosastoon.  
Kahden ja yhden hengen hyteissä lipun hintaan sisältyy pieni lämmin ilta-ateria sekä kylmä setti, jossa esim. 
hedelmä, jugurtti, sämpylä. Nämä tarjoillaan omalle paikalle vaunuosastoon. Tveristä lähdettäessä lipun hintaan 
sisältyy pieni lämmin aamiainen ennen saapumista Helsinkiin. 
Majoitus Kozlovon kylällä on perheissä, joissa liinavaatteet ja pienet pyyhkeet kuuluvat majoitukseen.  
Perheissä puhutaan Tverin karjalaa. Pääosin majoitutaan 2 hlö/huone.   
Volga-hotelli sijaitsee Tverin kaupungin keskustassa. Hotellissa on tehty täydellinen remontti. Huoneet ovat siistit 
ja kaikissa on wc- ja suihku. http://volga-tver.ru/ 
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Matkaohjelma 
Keskiviikko 27.9.2017 
Klo 20:00 Matkanjohtajana tapaaminen Kouvolan rautatieasemalla.   
Klo 20:35 juna lähtee Moskovaan. Junavirkailija tarkastaa kaikilta passin ja viisumin sekä matkaliput ennen junaan 
nousua. Juna pysähtyy Vainikkalassa (lähtö 20:35). Junassa on ravintolavaunu. Vaununhoitaja tarjoilee tilauksesta 
teetä ja kahvia sekä myös syötävää hytteihin. (kts. Majoitus) 
Rahaa voi vaihtaa junassa välillä Kouvola – Vainikkala.  Suomalaiset raja- ja tulliviranomaiset tarkastavat passit ja 
viisumit junassa välillä Kouvola - Vainikkala. Venäläiset suorittavat tarkastuksen Vainikkalan jälkeen rajalta Viipuriin. 
 

Torstai 28.9.2017 
Klo 06:50 Juna saapuu Tverin asemalla. Asemalla paikallinen opas tulee vastaan ryhmää. Siirtyminen bussiin, joka vie 
aamiaiselle hotelli Volgaan.  
Aamiaisen jälkeen lähdetään Karjalaisiin kyliin. Majoitus on Kozlovon kylällä, jonne ajetaan Lihoslavin ja Zalazinon 
kautta. Ajoaika on n. 3 - 4 t.  Matkalla tutustutaan Zalazinon kotiseutumuseoon.  
Kozlovolla majoitutaan perheisiin, joissa lounastetaan myös. Illalla kokoonnutaan kylän kirjastolle, jossa tavataan 
kyläläisiä vapaamuotoisessa illanvietossa. Paluu perheisiin, joissa on vielä illallinen ja sauna. 
 

Perjantai 29.9.2017 
Aamiainen, jonka jälkeen lähdetään Vasilkin kylälle. Runoilija Tarasovin tapaaminen. Käymme kylän tsasounalla, jonka 
jälkeen ajetaan Tolmačun kylälle, jossa tutustuminen kylään. Paluumatkalla käydään Lihoslavin karjalaisten museolla ja 
nautitaan lounas. Illaksi ajetaan Tverin kaupunkiin, jossa majoittuminen Volga-hotelliin.  
 

Lauantai 30.9.2017 
Aamiainen. Aamupäivä vapaata klo 12:00 saakka. Siirtyminen bussiin ja ajo Pyhän Katariinan luostariin. Opastettu kier-
ros. Luostarista palaamme keskustaan, jossa ostoksia oppaan johdolla. 
Hotellin huoneet ovat käytössä klo 23:00 saakka. Päivällinen hotellissa.  
Klo 23:00 kuljetus hotellilta rautatieasemalla.  
 

Sunnuntai 1.10.2017 
Klo 01:11 Tolstoi-juna saapuu Moskovasta ja pysähtyy muutamaksi minuutiksi Tverissä. Siirrytään junaan ja matka jat-
kuu Vainikkalaan. Klo 10:14 juna saapuu Vainikkalan raja-asemalle ja klo 11:11 Kouvolaan.  

 
Laskutus-, peruutus- ja viisumiohjeita 
Matkan kuluton peruutus 30.6.2017 mennessä. Ennakkomaksu 150 e laskutetaan 30.6.2017 mennessä. 
Loppulasku lähetetään elokuun lopulla. 
Jos matka perutaan myöhemmin kuin 30.6.2017 ja aikaisemmin kuin 12.8.2017, veloitamme ennakkomaksun, 150 e. 
Jos matka perutaan jälkeen 12.8.2017 ja ennen 28.8.2017, veloitamme 50 % matkan hinnasta. 
Jos matka perutaan jälkeen 28.8.20917, veloitamme koko matkan hinnan. 
 
Viisumeista 
Kaikilla pitää olla henkilökohtainen viisumi. Jos jollakin on jo voimassa oleva viisumi, niin se käy tälle matkalle. 
Viisumin voi tehdä omassa matkatoimistossa tai lähettää kaikki tarvittavat paperit meille kirjatussa kirjeessä.  
Me tehdään viisumi vasta syyskuussa. 
Passi pitää olla voimassa 6 kk matkan jälkeen. 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä:  
Joensuun Kongressi- ja Matkailupalvelu/ Luostarimatkat/ Arja Friman,  
arja.friman@monasterytours.com, www.monasterytours.com 
puh. 050349 4065 
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