Laatokan Valamon hiljaisuudessa
Lähtöpaikat
Joensuun linja-autoasema, Kiteen rautatieasema. Junayhteys
Helsingistä Kiteelle, kts. ohjelma.

Lähdöt: 19-21.5., 30.6. – 2.7. ja 4-6.8.2017.
Hinta: 290 e










edestakaiset kuljetukset Joensuusta Kiteen
rautatieasemalle ja edelleen Sortavalaan
kantosiipialus Sortavalasta Valamoon ja takaisin
majoitus 2 yötä (2HH) Luostarihotellissa
(Igumenskaya), lisämaksu 1-hh 25 e/yö
2 illallista ja 2 aamiaista
opastettu kierros pääluostarissa ja sen
ympäristössä, Kristuksen Kirkastumisen pääkirkko
(ylä- ja alakirkko), vanha hautausmaa
retki bussilla Karjahoville, josta kävellen Igumenien
lammille, Konevitsan Jumalaäidin skiitta
Öljymäki, Getsemanen ja Jerusalemin skiitat
opastettu kierros Sortavalassa
Luostarimatkojen matkanjohtaja

Muut kustannukset:


Valamon kvartetin konsertti 2-3 e/hlö, Kakkien
Pyhien skiitta, viisumi

Majoitus
Luostarihotelli (Igumenskaja) sijaitsee pääluostarissa, sen
ulkoneliössä, toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Hotellissa
on 19 kahden hengen huonetta, joissa kaksi vuodetta,
vaatekaappi, pöytä ja tuoli. Wc- ja suihkutilat ovat käytävällä.
Hotelli remontoitiin vuonna 2003. Se on siisti ja rauhallinen
majoituspaikka. Hotellissa ei ole hissiä.

Matka varataan


soittamalla numeroon p. 050-349 4065



lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
info@monasterytours.com



lähettämällä nettisivuilla olevan lomakkeen,
www.monasterytours.com – Varaukset.

Varaukseen tarvitaan suku- ja etunimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Laskutus
Matkan varanneille lähetämme matkakirjeen, jossa on
tarkemmat tiedot matkasta, matkustusohjeet, tiedot
viisumeista ja varausmaksu, 50 e.
Loppulasku lähetetään 1,5 kk ennen matkaa.

Peruutusohjeet
Noudatamme valmismatkaliikkeistä annettuja ohjeita.
Matkan kuluton peruutus on varausmaksun eräpäivään
saakka.
Jos matka perutaan aikaisemmin kuin 45 vrk ennen matkan
alkua, veloitamme varausmaksun.
Jos matka perutaan myöhemmin kuin 45 vrk ja aikaisemmin
kuin 30 vrk ennen matkan alkua, veloitamme 50 % matkan
hinnasta.
Jos matka perutaan myöhemmin kuin 30 vrk ennen matkan
alkua, veloitamme koko matkan hinnan.

Matkaohjelma
Perjantai
Klo 10:00 lähtö Joensuusta, linja-autoasemalta.
Klo 11:00 Kiteen rautatieasema (juna Helsingistä lähtee klo
7:12, saapuu Kiteelle 11:08). Klo 12:00 Niirala-Värtsilä, jossa
rajanylitys ja kahvitauko.
Klo 15:00 tulo Sortavalaan, jossa kierros kaupungissa. Klo
16:00 kantosiipialus Valamoon.
Satamassa pikkubussi kuljettaa matkatavarat hotelliin,
matkustajat kävelevät. Majoittuminen.
Klo 18:00 päivällinen trapesassa, jonka jälkeen opastettu
kierros pääluostarin alueella, pääkirkossa ja ympäristössä.
Käynti veljestön hautausmaalla.
Iltapalvelus klo 17:00 – 20:00.

Lauantai
Aamupalvelus ja liturgia pääkirkossa klo 6.00-9.30.
Aamiainen, jonka jälkeen tehdään kävelyretki Pyhän
Nikolaoksen skiitalle. Paluu hotelliin. Vapaa aikaa. Satamassa
toimii alapuutarhan kahvila, jossa voi myös syödä
keittolounaan.
Iltapäivällä lähdemme bussilla Karjahoville, josta kävellään
Konevitsan Jumalaäidin ikonin skiitalle, Igumenien lammille.
Edelleen
matkaa
jatketaan
Igumeni
Damaskinin
erakkomajalle, Öljymäelle, Getsemanen skiitalla ja
Jerusalemin skiitalle.
Paluu laivalla tai bussilla pääluostariin, jossa päivällinen. Illalla
on mahdollisuus käydä Igumenien hautausmaalla. Vigilia
alkaa klo 19:00 pääkirkossa.

Sunnuntai
Liturgia alkaa pääkirkossa klo 9:00.
Klo 8:300 aamiainen. Vapaa aamu. Klo 11:30 huoneiden
luovutus. Matkatavarat noudetaan bussilla hotellista ja
matkustajat kävelevät satamaan.
Klo 12:00 lähtee kantosiipialus Sortavalaan, jonne tulo
klo 13:00.
Bussi on vastassa ryhmää. Opastettu kierros Sortavalassa,
jonka jälkeen lähdetään kotimatkalle.
Menomatkalla on mahdollisuus ruokailla Ruskealan kirkolla.
Klo 16:00 tulo rajalle, jossa Tax free ostokset ja rajanylitys. Klo
18.00 lähtö rajalta Kiteelle, josta juna Helsinkiin klo 18.50
(tulo 23.03). Bussi jatkaa Kiteeltä Joensuuhun, tulo klo 20.00.

