TALKOOT/ KOTISEUTUMATKA LUMIVAARAAN 17. – 20.5.2007
ALUSTAVA MATKAOHJELMA
(Muutokset mahdollisia)

LÄHTÖ: 16.5.2007
Klo. (illalla) Vaasa - Alavus – Tampere – Helsinki – Värtsilä - Niirala (rajan ylitys) –
Lahdenpohja 17.5 klo.?
17.5.2007
Majoittuminen Lahdenpohjassa.
Yhdistysten edustajat tapaavat Lahdenpohjan piirin edustajat. Illalla käynti
Lumivaarassa.
18.5.2007
Talkoot muistomerkeillä ja hautausmailla. Ruokailu ja kahvit talkoisiin osallistujille
kirkonmäellä päivän aikana.
Mahdollisuus myös käydä ”kotkunnailla” niillä, jotka eivät osallistu talkoisiin.
19.5.2007
Omatoimiset retket ”kotkyliin”.
Linja-auto vie ja hakee sovituista paikoista päätien varrelta.
20.5.2007
Aamupalan jälkeen lähtö nykyisille asuinsijoille.
Viipurissa muutaman tunnin ostostauko.

MUUTA:
• Matkan aikana on taukoja sopivin välein, jotka matkanjohtajan sekä kuljettaja
sopivat.
• Venäjän puolella, rajamuodollisuuksien jälkeen, pysähdymme pienelle ostos
tauolle.
• Sortavalassa ehkä pysähdymme, jos ajallisesti mahdollista.
• Poistulo tapahtuu reittiä Ihala – Kurkijoki – Hiitola jne. – Viipuri.
• Kannaksella voimme pysähtyä tarvittaessa. Viipurissa muutaman tunnin
ostostauko.
• Käynti Sorvarin valinnassa ja Venäjän tullin jälkeen tax-free myymälässä,
jossa voi ostaa viimeiset ostokset.
PS. Tutustu tullimääräyksiin jo etukäteen.
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MATKA
•
•
•

Matkan toteuttajana toimii Etelä – Suomen Lumivaaralaiset ry.
Majoituksen Lahdenpohjassa ja viisumi asiat hoitaa: Xenia Tours oy
Parikkalasta, joka on myös vastuullinen matkanjärjestäjä
Kuljetukset: Matka Peura, Soinista

• Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Aarno Kaartiselle puh. 09 – 284 002 tai 040 – 5304 817
Sähköposti: aarno.kaartinen@kolumbus.fi
Ilmoitathan myös samalla talkoisiin osallistumisesi
•
•

•
•
•
•

•
•

Sitovat ilmoittautumiset 13.4.2007 mennessä
Matkan hinta: enintään n.172 €/ henkilö. Sisältäen matkat, kolme yötä
valitussa majoitustilassa, kolmet aamiaiset, kolmet päivälliset. Sekä
ryhmäviisumin hoitokuluvakuutuksineen ja rekisteröintimaksun ja
matkanjohtajan palvelut.
Hinta ei sisällä peruutusturvavakuutusta.
Hinta laskee, jos maksavia lähtijöitä on yli 25 henkeä. Kevättalven aikana
selviää myös avustusten koko summa, joka vaikuttaa myös hintaan
alentavasti.
Matkanjohtajana on Kari Rapo puh. 040 - 5168 572
Suosittelemme henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamista siltä varalta,
jos jotain ennen odottamatonta sattuisi matkalla tai joutuisit peruuttamaan
matkasi oman tai läheisesi sairauden takia (vaaditaan lääkärintodistus).
Peruutusehdot näet yleisistä valmismatkaehdoista.
Passi on oltava matkan jälkeen kuusi (6) kk voimassa.
Etelä – Suomen Lumivaaralaiset ry. tukee taloudellisesti matkaa
PS. Matkan järjestäjä ei vastaa tulomatkan aikataulun pitämisestä.
Kaikki riippuu niin paljon tulleista, milloin olemme Suomen puolella.

