
 

 

 
Huippulentopalloa – Venäjän Superliiga: 
 

KANNATUSMATKA PIETARIIN Pe – Su 17. – 19.01.2020 (3 pv) 
”Tuomas Sammelvuon” Zenit St. Peterburg – ”Lauri Kermisen” Kuzbass Kemerovo 
 

Matkaohjelma: 
Pe 17.01. Lähtö bussilla (Tampere – Toijala – Vantaan Tikkurila) kohti Venäjän rajaa. 
 

 

 Siirtyminen Venäjän puolelle Vaalimaan rajaylitysaseman kautta. Matka jatkuu edelleen Pietariin, 
jossa majoittuminen Hotel Oktiabirskayaan kaupungin keskustassa. http://www.oktober-ho-
tel.spb.ru/oktober.nsf/en/main  

 

La 18.01. Aamiainen hotellissa.   
 

Lisämaksusta opastettu Pietarin kiertoajelu (n. 3h), jonka aikana nähdään tämän upean kaupungin 
tärkeimpiä nähtävyyksiä bussista käsin. Kierroksella nähdään mm. Iisakin kirkko, Kazanin katedraali, 
Talvipalatsi sekä Verikirkko (hinta 10 €/henkilö sis. bussimatkat ja opastus). 

 

 Kuljetus otteluareenalle (ja ottelun jälkeen takaisin hotellille): 
 Klo 18.00 Venäjän Superliigan ottelu Zenit St. Peterburg – Kuzbass Kemerovo 
 

 Yhteinen illanvietto suunnitteilla. Lisätietoa myöhemmin. 
 

Su 19.01. Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Lähtö paluumatkalle. Ostos- ja lounastauko Viipurin 
torilla (omakustanteinen). Paluu Suomen puolella ja lähtöpaikoille. 

 

Hinta: 193 €/henkilö 
 

Hintaan sisältyy: 
• Bussimatkat em. ohjelman mukaan tasokkaalla turistibussilla 

• Venäjän e-viisumi (matkatoimisto järjestää täyttämisen) 
o Alennus omalla viisumilla (itse tehty e-viisumi/pitkä viisumi) 15 €/henkilö 

• Majoitus hotellissa 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu 36 €/2 yötä) 

• Aamiainen hotellissa (2) 

• Ottelulippu Venäjän Superliigan otteluun (1. kategoria) 
 

Lisämaksusta: Pietarin kiertoajelu 10 €/henkilö 
 

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus (pakollinen), muut ruokailut, retket, opastukset 
 

Matkan maksaminen: yksittäislaskutus matkatoimistolta lähtijöille, eräpäivä kuukausi ennen matkaa. 
 

Peruutusehdot: yleiset matkapakettiehdot eivät ole voimassa ryhmämatkalla. Peruutus aikaisemmin kuin 31 vrk ennen matkaa, toimisto-
kulut 25 €/henkilö. Peruutus 31 – 21 vrk ennen matkaa, kulut 50% matkan hinnasta. Peruutus 20 – 14 vrk ennen lähtöä, kulut 75 % mat-
kan hinnasta. Peruutus myöhemmin kuin 13 vrk ennen matkaa, kulut 100 %. Peruutus lääkärintodistuksella tarkastetaan tapauskohtai-
sesti. Suosittelemme matkalaisia hankkimaan matkustajavakuutuksen, joka korvaa peruuntumisesta aiheutuvat kulut sairastapauk-
sessa ryhmämatkalla. 
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Venäjän E-viisumia varten tarvitaan paljon erilaisia tietoja. Matkatoimisto tekee ko. tietoja varten valmiin lomak-
keen, jonka jokainen pystyy netissä täyttämään. Etukäteistietojen lisäksi on toimitettava sähköpostiin valokuva 
(tarkemmat tiedot toimitetaan myöhemmin myös tästä). 
 
 
 

Bussi nro. 4 ilmoittautumislomake: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zuxVHVklyk6vu5MoUQr7j7OiOb9mTBFNund9CShbEh-
BUMDZOMDkxNkdJUkpIQU5VSzZOUzE4TlowTC4u 
 
 
Ilmoittautua voit myös sähköpostiin henna@matkamainio.fi tai soittamalla 017-46 33 666.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Matkan vastuullinen järjestäjä: 
 

MATKA-MAINIO OY 
Puh. 017 – 46 33 666 
henna@matkamainio.fi 
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YLEISIÄ MATKAOHJEITA: 
 

Matka-asiakirjat  
Matkalle mukaan passi, joka on voimassa vähintään 6 kk matkan jälkeen. Turvatoimena on hyvä olla 
kopio passin kuvasivusta. Omalla viisumilla olevien tulee ilmoittaa syntymäaika sekä passinnumero mat-
katoimistoon rajanylityslistaa varten.  
 

Matkavakuutus  
Pyydämme ystävällisesti tarkistamaan, että matkan kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voi-
massa oleva matkavakuutussuoja. Matkatavaroille voi ottaa lisäksi oman vakuutuksena.  

 

Matkapaperit  
Matkan aikana tarvittavat paperit jaetaan matkan aikana.  

 

Rokotukset  
Pakollisia rokotuksia ei ole. Perusrokotukset: jäykkäkouristus, kurkkumätä sekä polio on hyvä olla voi-
massa.  Kysy lisää rokotuksista terveyskeskuksestasi.  

 

Erikoisruokavaliot  
Erikoisruokavaliot tulee tiedottaa ilmoittautumisen yhteydessä. Gluteenitonta leipää tarvitsevien 

 kannattaa pakata omat leivät mukaan. 
 

Lääkkeet Mikäli käytät jatkuvaa lääkitystä, kuljeta lääkkeitä mukana käsimatkatavaroissa. Reseptilääkkeistä on 
hyvä olla kopiot resepteistä mukana (e-reseptit eivät toimi). Lääkkeitä kannattaa aina varata hieman yli 
tarpeiden. 

 

Rahanvaihto  
Venäjän rahayksikkö on rupla (1 € ~ 67,78 RUB, Forex 9/2019). Valuttaa voi vaihtaa etukäteen pankeissa 
(osassa pankeista rahaa on tilattava etukäteen). Vaihtovaluutaksi suosittelemme euroja. Yleisimmät 
luottokortit käyvät maksuvälineinä kaupoissa, ravintoloissa ja kahviloissa sekä niillä voi nostaa valuuttaa 
automaateista. 

 

Juomavesi Venäjälle suositellaan juomaan ainoastaan pullotettua vettä. 
 

Matkustustiedotteita  
 Venäjän ja Pietarin matkustustiedotteita internetissä ulkoasianministeriön sivuilla:  
 http://formin.finland.fi  

http://formin.finland.fi/

