KOTISEUTUMATKA KARJALAAN
JUURILLE
”Pidetään huoli, etteivät Karjalan polut pääse nurmettumaan”
Ajankohta 17. – 20.5.2012
Lähtö Vaasasta 16.5.2012 n. klo 22.00
Majoittautuminen Sortavalassa tai Lahdenpohjassa
Sitovat ilmoittautumiset 4.4.2012 mennessä
Ilmoittautumiset sekä hinta ym. tiedustelut matkan kokoajalta/
matkanjohtajalta:
Kari Rapo puh (iltaisin) 040 – 5168572
tai
sähköpostilla kari(at)lumivaara.fi
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Xenia Tours Oy

Meitä kuljettaa:

Sortavala

Lumivaara

Jaakkima

Kurkijoki

www.vaasankarjalaseura.fi
www.lumivaara.fi
www.luovutettukarjala.fi
www.xeniatours.fi
www.matkapeura.fi

Lahdenpohja

Uukuniemi

KR 17.11.2011

KOTISEUTUMATKA KARJALAAN (Lumivaara) 17. – 20.5.2012
ALUSTAVA MATKAOHJELMA
(HINTA JA TOTEUTUMINEN EDELLYTTÄÄ VÄHINTÄÄN 25 OSALLISTUJAA)
(Muutokset mahdollisia)

LÄHTÖ: 16.5.2012
Klo. 22.00 Vaasasta – Seinäjoki - Alavus - jne. - Värtsilä - Niirala (rajan ylitys).
Tarkempi reitti selviää myöhemmin.
17.5.2012
Ennen rajan ylitystä tauko Niiralassa, arvioitu aika n. klo. 06.00. Mahdollisuus
aamupalaan. Ennakkoilmoitus vaaditaan (ei kuulu matkan hintaan).
Rajan ylityksen jälkeen pysähdytään ostoksille kauppamäelle.
Sortavalassa mahdollisuus ostoksiin.
Majoittumiset Sortavalassa ja Lahdenpohjassa.
Iltaruokailu (Lahdenpohjassa).
Illalla aikataulun salliessa käynti Lumivaarassa.
18.5.2012
Aamupalan jälkeen lähtö Lumivaaraan (linja – autolla) sekä omatoimisesti kotikyliin
paikallisilla ”takseilla”.
Linja-auto vie ja hakee sovituista paikoista päätien varrelta Lumivaarassa.
Iltaruokailu (Lahdenpohjassa).
19.5.2012
Aamupalan jälkeen lähtö Lumivaaraan (linja – autolla) sekä omatoimisesti kotikyliin
paikallisilla ”takseilla”.
Linja-auto vie ja hakee sovituista paikoista päätien varrelta Lumivaarassa.
Mahdollisuus omatoimiseen Valamon retkeen (varattava etukäteen).
Iltaruokailu (Lahdenpohjassa).
20.5.2012
Aikaistetun aamupalan jälkeen lähtö nykyisille asuinsijoille.
Sortavalasta noudetaan sinne majoittautuneet sekä muutaman tunnin ostostauko.

MUUTA:
• Matkan aikana on taukoja sopivin välein, jotka matkanjohtaja sekä kuljettaja
sopivat.
• Valamon matkalle on ilmoittauduttava etukäteen. Arvioitu hinta Valamoon on
n.65 €. Hinta ei sisällä kuljetusta Lahdenpohja – Sortavala – Lahdenpohja.
Vuonna 2010 ”taksin” hinta oli n. 20 €/ tunti.
• Rajavyöhykkeen pinnassa liikkujat tarvitsevat kulkuluvan; Iijärvi ym.
Lupa on hankittava etukäteen paikallisilta viranomaisilta.
Matkankokoaja sekä matkanjärjestäjä eivät hoida mahdollisia luvan
hankintoja paikoille, mihin vaaditaan erityinen kulkulupa.
• Paikallisten taksien hankinnassa avustetaan, mikäli mahdollista.
• Pelkän matkan varaaminen ei ole mahdollista.
• Tarkempi matkaohjelma annetaan matkan aikana.

• SUOSITTELEMME MATKAVAKUUTUKSEN OTTAMISTA!
PS. Tutustu tullimääräyksiin jo etukäteen.

Käännä

KOTISEUTUMATKA KARJALAAN (Lumivaara) 17. – 20.5.2012
ALUSTAVA MATKAOHJELMA
(HINTA JA TOTEUTUMINEN EDELLYTTÄÄ VÄHINTÄÄN 25 OSALLISTUJAA)
(Muutokset mahdollisia)

MATKA
•
•
•

Matkan kokoajana ja matkanjohtajana toimii Kari Rapo.
Majoituksen Sortavalassa ja Lahdenpohjassa sekä viisumi asiat hoitaa: Xenia
Tours oy Parikkalasta, joka on myös vastuullinen matkanjärjestäjä.
Kuljetukset (ei Valamoon) Matka Peura Soini.

• Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Kari Rapo 040 – 5168572 (iltaisin)
Sähköposti: kari(at)lumivaara.fi
•
•
•

•
•
•
•

Sitovat ilmoittautumiset 4.4.2011 mennessä
Matkan hinta: 384 – 429 €/ hlö.
Riippuen majoitus kohteesta (Sortavala/ Lahdenpohja, hotelli/mökki).
Sisältäen matkat, kolme yötä valitussa majoitustilassa, kolmet aamiaiset,
kolmet päivälliset (ei Sortavalassa).
Ryhmäviisumin hoitokuluvakuutuksineen ja rekisteröintimaksun sekä
kuljettajan ja matkanjohtajan palvelut.
Hinta ei sisällä peruutusturvavakuutusta.
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 voimassa vielä 6 kk matkan päättymisen jälkeen.
PS. Matkanjohtaja ja kuljettaja eivät vastaa tulomatkan aikataulun
pitämisestä. Kaikki riippuu niin paljon tulleista, milloin olemme Suomen
puolella.
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www.lumivaara.fi
www.luovutettukarjala.fi
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