
Kesän 2011 matkat 
 

1)  Laatokan kierros 9.-13.6.2011 (4 yötä) 
 Kohde:  Konevitsa-Pyhäjärvi-Sortavala-Aunus-Terijoki-Viipuri 
 Matkan hinta:  Sukuseuran jäsenille n. 615-620 €/henkilö (lopullinen hinta vahvistuu alkuvuodesta), 
   hinta sisältää retken Nurmoilan kylään. 
 Hintaan sisältyy: Majoitus 2-hengen huoneissa, Pyhäjärven Musakalla mökeissä, puolihoitoruokailut  

alkaen menopäivänä päivällisellä ja päättyen paluupäivänä aamiaiseen, opastettu retki 
Konevitsan luostariin, ryhmäviisumi Suomen kansalaisille, bussikuljetus Pohjolan 
Matkan turistibussilla ja asiantuntijaopas Anssi Vuorenmaan palvelut. 

 Lisämaksut: 1-hengen huone 110 euroa/huone/4 yötä. 
  Lounas Konevitsassa 15 euroa/henkilö. 
 
  Retki Nurmoilan kylään kestää n. 5 tuntia, sisältäen ohjelmaa, illallisen ja saunan. 

Hotelli Olongassa (Aunus) ei ole päivällistä. 
 
Ilmoittautuminen  30.3.2011 mennessä,  
ja lisätietoja: Heino Silvonen, puh. 0400 624 523 tai heino.silvonen@pp.inet.fi 
 
HOTELLITIEDOT: 
Pyhäjärvi, Musakan lomakylä 
Suomalaisen Musakan perheen omistamat ja rakentamat lomamökit Pyhäjärven rannalla entisen Taubilan kartanon 
maalla. Suomalaiseen tyyliin rakennetuissa mökeissä on 8 kpl 3-4 hengen, 4 kpl 2-hengen ja 2 kpl 1-hengen 
huoneita. Huoneet ovat yksinkertaiset mutta siistit. Suihkut ja WC:t yhteiskäytössä, 2 saunaa, baari, ruokailutila sekä 
pihassa viihtyisä grilliryhmä, oma ranta. 
Sortavala, hotelli Sortavala 
Kerrostalon päätyyn vuonna 1993 avattu hotelli.  5 kerrosta, huoneissa suihku ja WC, osa huoneista on kunnostettu 
v. 2007.  Hotellissa on ravintola, jossa iltaisin tanssia, kahvila ja vieressä Sortavalan kauppatori. 
Aunus, hotelli Olonga 
Viihtyisä, vuonna 1991 rakennettu hotelli. Sijainti ydinkeskustassa, kolme kerrosta, ei hissiä. Huoneissa on suihku, 
WC ja radio. Hotellissa on 61 huonetta, puolet niistä on kunnostettu. Hotellissa on myös ravintola, baari, matkamuis-
tokioski, valuutanvaihto, kokoustila, sauna ja saunatupa. 
Terijoki, hotelli Gelios 
Sijaitsee n. kilometrin päässä Terijoen keskustasta Pietarin suuntaan, puistoalueella Suomenlahden hiekkarantojen 
tuntumassa. Huoneet on peruskorjattu v. 2000-2002 ja niissä on suihku, WC ja tv. Hotellissa on ravintola, yökerho, 
disko, 2 saunaa, poreallas, kauneussalonki, parturi. 
 

 

2) Viipuri 1.-3.7.2011 
 Matkan hinta: Sukuseuran jäsenille n. 360 euroa/henkilö.  
 Hintaan sisältyy: Majoitus Viipuri-hotellissa 2-hengen huoneissa, puolihoito alkaen päivällisellä meno-

päivänä ja päättyen aamiaiseen paluupäivänä, ryhmäviisumi Suomen kansalaisille, 
bussikuljetus Pohjolan Matkan bussilla ja  Anssi Vuorenmaan opaspalvelut, paikallinen 
opas 3 tuntia Viipurissa 1.7.2011 (sis. kaupunkikierros; vanha kaupunki, Viipurin linna, 
Monrepos’n puisto). 

 Lisämaksut: 1-hengen huone 60 euroa/henkilö. 
  Sisäänpääsymaksut Viipurin linnaan ja Monrepos’n puistoon. 

 
 Ilmoittautuminen 30.5.2011 mennessä,  
 ja lisätietoja: Heino Silvonen, puh. 0400 624 523 tai heino.silvonen@pp.inet.fi   
 

 
Molemmat matkat: Vastuullinen matkanjärjestäjä:  Lomalinja Oy 

Ryhmäviisumi: Tarvitaan viisumianomuskaavake, yksi passivalokuva ja kopio passin 
kuva-aukeamasta, passin on oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen. 


