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PHTS:n kevätretki Pietariin 17.- 20.5.2012
Päijät-Hämeen tutkimusseuran perinteinen kevätretki Pietariin tarjoaa jälleen ainutkertaisen
elämyksen kulttuurin ystäville. Teemana Pietarin jugend, Kronstadt ja runoilija Anna Ahmatova.
Lisäksi tutustumme suomalaisin naiskirjailijoihin Pietarissa ja Kannaksella 1900-luvun alkupuolella.
Matkalla pistäydymme Kuokkalassa Ilja Repinin Penaatissa.
Luvassa on myös yllätyksiä matka-aikataulun ja rajanylitysten asettamissa puitteissa.

MATKAOHJELMA

Torstai 17.5.2012
klo 6.30 lähtö Lahdesta kohti Pietaria. Ruotibussi lähtee linja-autoasemalta.
Kuljettajana matkoiltamme tuttu Jukka Ruoti. Nautimme kahvit vielä ennen rajanylitystä.
klo xx-xx lounas Viipurissa, Pyöreässä Tornissa, omakustanteinen,hinta13€/henkilö,
omakustanteinen.Tarjolla borstskeitto,kuorrutettu porsaanleike,leipä,voi, kivennäisvesi, kahvi.
Pyydämme vielä toisenkin, kevyemmän vaihtoehdon, esim. kana- tai kalalounas
klo 17.30 -18.00 majoittuminen Antique Hotel Rachmaninoviin, joka sijaitsee lähellä Kazanin
katedraalia ja n. 5 min kävelymatkan päässä pääkatu Nevski Prospektista
klo 18.30 – 20.30 illallinen (omakustanteinen) , todennäköisesti ravintola Koleso
klo 21.00 - 22.30 Pietarin valkeat yöt, kanavaristeily upeissa toukokuun tunnelmissa ja Pietarin
loistossa, omakustanteinen ja hinta 12€/henkilö.
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Perjantai 18.5.2012
klo 8.00 – 8.45 aamiainen.
klo 9.00 lähtö hotellilta
klo 9.30 - 11.00 Tutustuminen Pietarin taidekouluun, Lahden taideinstituutin lehtori Kirsti Nenye
järjestää vierailun
klo 11.15 -12.15 lounas Pietarissa, esim. kahvila Press (omakustanteinen)
klo 11.30 lähtö Kronstadtiin.
Kronstadt ja sitä ympäröivät saaret on perustettu Pietarin kaupungin puolustusjärjestelmäksi 1700luvun alussa. Kronstadt on kiinnostava sotahistoriallinen, arkkitehtuuri- ja maisemakohde, joka
avautui yleisölle vasta vuonna 1996. Osa linnoituskokonaisuudesta sisältyy Unescon
maailmanperintöluetteloon.
klo 19.00 - 21.00 illallinen Kronstadissa (omakustanteinen).Todennäköisesti Ravintola Taverna
1700-luvun arvotalossa
klo 22.00 paluu Pietariin
Matkaa on keskustasta noin 30 km, mutta matka-aikaan vaikuttavat ruuhkat. Koska emme liiku
ruuhka-aikaan, varaamme matkoihin noin tunnin suuntaansa.
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Lauantai 19.5.2012
klo 8.00 – 8.45 aamiainen
klo 9.00 - 12.00 kaupunkikierros
Tutustumme monipuolisesti pietarilaiseen jugendiin. Kierros keskittyy pääasiassa keskustan
asuintaloihin, liikenne- ja liikerakennuksiin, mutta käymme myös vanhalla puistoalueella Pietarin
keskustan ulkopuolella. Sen jugendhuvilat ovat nykyään oligarkkien omistuksessa, joten niitä
suojaavat massiiviset aidat, mutta voimme kuitenkin saada aavistuksen entisestä idyllistä.
klo 12.00 - 13.30 lounas kaupungilla (omakustanteinen). Esim. Kahvila Antr Akt
klo 13.30 – 16.00 kaupunkikierros jatkuu ja Ahmatova museo
llta jokaisella omaa vapaata aikaa tutustua kaupunkiin tai vierailla museoissa, baletissa,
oopperassa tms.
Vaihtoehtona perivenäläinen illallinen klo 19.00 zakuskapöytineen, lauluineen ja tansseineen.
Todennäköisesti Ravintola Suliko (omakustainteinen).

Sunnuntai 15.5.2011
klo 8.00 – 8.45 aamiainen ja huoneiden luovutus
klo 9.00 lähtö hotellilta kohti Terijokea
Ilja Repinin huvila Penaatti. Matkalla myös muita teemoihimme liittyviä kohteita sen mukaan miten
kuljettaja arvioi matka-aikataulumme ja rajanylitykset
klo 12.00-14.00 Piknik Terijoella, jossakin Penaatin lähistöllä tai ehkäpä Raivolan
lehtikuusimetsässä!
Matkalla pidämme kahvitauon
klo 22.30 -23.00 saapuminen Lahteen.
Matkan alustava hinta on n.335 euroa/ matkustaja. Paikat täytetään ilmoittaumisjärjestyksessä,
mutta mikäli 25 osallistujan määrä ei täyty, niin matkahinta nousee n.25 euroa.Hinta sisältää
kuljetukset (oma bussi käytössä koko ajan), viisumin, hotellin rekisteröintimaksun, majoituksen (2hengen huoneissa), aamiaiset, kaikki opastukset, sisäänpääsymaksun museoon ja sunnuntain
shampanjapicnicin. Mikäli sinulla on vuosiviisumi, niin viisumimaksu ( 63 euroa) vähennetään
matkan hinnasta. Lisämaksusta on mahdollisuus saada myös1-hengen huone.
Varausmaksu 135 euroa, joka on maksettava viimeistään 28.2.2012 mennessä. Tällä maksulla
varaat oman paikkasi. Loppumaksu on 200 euroa ja maksettava viimeistään 30.4.2012
mennessä. Maksut PHTS:n tilille Nordea 108530-2603330, viite Pietari .
Matkaehdot/peruutusehdot (matkan erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja):
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa viimeistään 28 vrk ennen sen alkamista, maksetaan
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varausmaksu hänelle takaisin vähennettynä toimistokuluilla. Yleisten valmismatkaehtojen
mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 50 euroa/henkilö.
Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen matkan
alkua, ei matkustajalla ole oikeutta saada varausmaksua takaisin.
Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan
alkua, on matkan järjestäjällä oikeus periä 50 % matkan kokonaishinnasta.
Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, ei matkustajalla ole
oikeutta maksun palautukseen.

Mikäli et osallistu seuraaviin yhteisiin ruokailuihin (torstai 17.5. lounas Viipurissa ja illallinen
Pietarissa ja perjantai 18.5. illallinen Konstadissa ja lauantai 19.5.zakuskapöytä), niin ole hyvä ja
ilmoita myös siitä matkaasi varatessa, sillä varaamme ennakkoon seuraavat ruokailut kaikille ja
joudumme maksamaan myös sen mukaan.
Ilmoita myös mikäli et osallistu ”Valkeat yöt kanavaristeilylle.
Tietoa hotellista lähetämme heti kun se vahvistuu. Muistathan huolehtia, että matkavakuutuksesi
on voimassa jo ennen matkaa. Näin varmistat sen, että sairastapauksessa saat matkan koko
hinnan takaisin vakuutuksestasi.
Oikein mukavaa kevään odotusta kaikille ja tavataan Pietarin matkalla!
Ota meihin yhteyttä mikäli sinulla on jotain kysyttävää matkasta tai ohjelmasta.
Terveisin Riitta, Terhi ja Marjo
riitta.niskanen@lahti.fi
puh +358 400 433 255
terhi.willman@gmail.com
puh +358 443547660
marjo.luhtanen@designfoundation.fi,
puh +358 447149771

