KOTISEUTUMATKA
VIIPURIIN JA KANNELJÄRVEN KUUTERSELKÄÄN 10.-12.06.2013
Tervetuloa taas Kuuterselän matkalle, joka on muodostunut jo perinteiseksi.
Majoitus on Viipurissa Victoria-hotellissa aivan torin reunalla, kauppahalli ja
Torkkelinkatu ovat näköetäisyydellä hotellista.
11.6. on kotiseutupäivä, meillä on koko päivä varattu Kuuterselässä oloon.
Paikallisten asutus lisääntyy koko ajan Kuuterselässäkin, mutta monien kotikonnuilla
on vielä mahdollisuus käydä. Matkassa on mukana henkilöitä, jotka osaavat näyttää
ja kertoa talojen sijainteja niille, kenellä ei ole enää matkassa niitä läheisiä, jotka
asuivat Kuuterselässä. Lähde matkalle omille juurillesi.
Matka antaa myös sotahistoriasta kiinnostuneille näkemystä paikasta missä käytiin
kesällä 1944 Kuuterselän taistelut. Entiset Kuuterselän asukkaat ovat pystyttäneet
muistomerkin taisteluiden muistoksi. Kylästä löytyy myös venäläisten
muistomerkkejä.
Matkan ohjelma ja reitti:
10.06. /maanantai Turku-Salo-Helsinki-Vaalimaa-Viipuri
Turku/ linja-autoasema, tilausajolaituri
05.00
Paimio/Vistamatkat
05.30
Salo/ Piihovi
06.00
Espoo/ ABC-Nihtisilta
n. 07.10-07.30
Helsinki/ Kiasman pysäkki (postin edessä)
08.00
Karhula/ Leikari
09.40-10.30
Vaalimaa/ Ylä-Urpala, tullit
11.20-12.20/13.20
Viipurin veikot (ostosmahdollisuus+rahanvaihto)
Viipuri/ hotelli Victoria, majoittuminen
n.15.00-15.30
päivällinen (lisämaksusta)
18.00
11.06. / tiistai Viipuri- Kanneljärvi kk- Kuuterselkä- Viipuri
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen klo 9 lähtö Kanneljärven kirkolle, jossa
seppeleen lasku. Jatkamme edelleen Kuuterselkään. Muistomerkillä seppeleen
lasku ja kahvit. Meillä on muutama tunti aikaa käydä omilla kotipaikoilla ja haastella.
Ennen Viipuriin paluuta toiset kahvit.
Illalla mahdollisuus käydä Monrepossa (sisäänpääsymaksu)
Päivällinen (lisämaksusta)
12.06. / keskiviikko Viipuri-Vaalimaa-Helsinki-Salo-Turku
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä vapaata aikaa ostoksiin tms. Huoneiden
luovutus klo 12.00 ja tavarat bussiin, voimme käydä vielä pellavakaupassa.
Viipurista kotiinlähtö klo 12.45, ajo rajalle, tullit ja taxfreeostokset. Kotimatka
samaa reittiä kuin tulomatkakin samoin taukopaikoin. Turun seudulla noin klo 20
tienoilla.

Matkan hinta: 263 €/henk. + viisumi 56 €/henk
sisältää seuraavat palvelut:
-bussimatkat Vistamatkojen bussilla ohjelman mukaan
-majoitus Victoria hotellissa Viipurissa kahden hengen huoneissa
-aamiainen x 2 + kahvit Kuuterselässä x 2
-ryhmäviisumi suomen kansalaisille + Viisumikeskuksen palvelumaksu
+ rek.maksut hotellille
+ matkustajavakuutus sekä viisumin siirto sähköisesti
-kuljettajan ja matkaisännän palvelut
Lisämaksusta:
-> päivällinen hotellin ravintolassa 18 €/henk.
-> päivällinen Pyöreässä tornissa 18 €/henk.
-> yhden hengen huone
90 €
ILMOITTAUTUMINEN: Varaa matkasi ensitilassa, viimeistään 15.3.2013
Risto Lahtiselta lahtinen.risto@pp.inet.fi, puh. 040 540 2545, iltasin (matkalle on
varattu 30 paikkaa) – varmistat mukaanpääsyn matkalle.
Lähetämme ilmoittautuneille varausmaksulaskun 100 €/henk. sekä loppulaskun.
Samalla saat viisumianomuskaavakkeen, joka pitää täyttää huolellisesti, palauta se
Vistamatkoihin huhtikuun loppuun mennessä + 1 kpl passikuva + passikopio
kuvasivuaukeamasta.
Muista, että passin pitää olla voimassa 6 kk matkan jälkeen!
Matkan vastuullinen matkatoimisto Vistamatkat Oy (KUVI 4081/00/MjMvm SMAL
26895)
Vistamatkat Oy
Vistantie 24
21530 PAIMIO
puh 02 4775 623 /Inkeri
GSM 040 580 7343

Risto Lahtinen
Mahlakuja 6
21450 Tarvasjoki

inkeri.santala@vistamatkat.fi

lahtinen.risto@pp.inet.fi

040 540 2545, iltaisin

Lisätietoja myös Keidi Lahtiselta, puhelin 040 554 4953 tai keidi.lahtinen@pp.inet.fi

