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Valko-Venäjälle
4.–11.5.2019

Minsk–Brest–Grodno–Minsk
Lyhyen lennon päässä Euroopan unohdetun osan ytimessä on ValkoVenäjä. Minskissä näet leveät bulevardit mahtipontisine rakennuksineen. Mirissä ja Njasvižissa vanhojen aatelissukujen vauraudesta kertovat palatsilinnat, jotka ovat Unescon maailmanperintökohteita samoin kuin Białowieżan ainutlaatuinen aarniometsä ikivanhoine tammineen ja visentteineen. Brestissä ja Grodnossa on aistittavissa rajaseutujen kosmopoliittinen ilmapiiri.

riin.Tutustumme Grodnoon torstaina aamupäivällä. Käymme myös Augustówin kanavalla, joka yhdistää Niemenin ja Puolassa virtaavan Veikselin toisiinsa. Se rakennettiin Aleksanteri I:n käskystä. Lounaan jälkeen ajamme
takaisin Minskiin, jossa majoitumme 2 yöksi jo tuttuun DoubleTree-hotelliin. Perjantaina on vapaa-aikaa jäähyväispäivälliseen asti. (2xA, 1xL, 1xP)

A=aamiainen, L=lounas, P=päivällinen (Matkalla on puolihoito)
Helsinki–Minsk 1. päivä, lauantai
Lento Helsingistä (Finnair) klo 7.45–9.00 Valko-Venäjän pääkaupunkiin
Minskiin.
Lähes parin miljoonan asukkaan Minsk on maan talouden, kulttuurin ja
liikenteen keskus.Yleinen siisteys leimaa katukuvaa ja kaupungilla voi liikkua
turvallisesti. Kiertoajelullamme näemme keskustan leveät bulevardit ja laajat aukiot sekä neuvostoajalle tyypilliset mahtipontiset rakennukset. Majoitumme 2 yöksi keskustassa sijaitsevaan ensimmäisen luokan DoubleTree
by Hilton -hotelliin (****) ja syömme tervetulopäivällisen. (L, P)

8. päivä, lauantai
Aamiaisen jälkeen kuljetus kentälle, josta Finnairin lento klo 9.40–10.55
Helsinkiin. (A)

Minsk 2. päivä, sunnuntai
Aamulla tutustumme viime vuosisadan maaseutua ja kulttuurihistoriaa esittelevään ulkoilmamuseoon. Käymme myös Minskin tärkeimpiin kuuluvassa
museossa, joka kertoo toisen maailmansodan tapahtumista itärintamalla.
Lounaan jälkeen on vapaa-aikaa. (A, L)

Matkan hintaan sisältyvät:
- suorat reittilennot turistiluokassa
- lentokenttäkuljetukset matkakohteessa
- majoitus kahden hengen huoneissa ohjelmassa mainituissa tai
vastaavissa hotelleissa
- puolihoito
- ohjelmassa mainitut kuljetukset ja retket pääsymaksuineen
- palvelupalkkiot ja kantajamaksut hotelleissa
- lento- ja turistiverot sekä muut viranomaismaksut
- juomarahat paikallisoppaille ja bussinkuljettajille
- suomalainen matkanjohto

Matkapäivät: 4.5.–11.5.2019
Matkan hinta 1.790 €
(sis. lento- ja turistiverot sekä muut viranomaismaksut 129 €)
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 440 €
Ennakkomaksu 350 €/hlö.

Minsk–Mir–Njasviž–Brest 3. päivä, maanantai
Aamiaisen jälkeen lähdemme bussimatkalle keskiaikaiseen Mirin linnaan.
Renessanssi- ja barokkityylisen linnan restauroinnit saatiin valmiiksi vajaa
10 vuotta sitten. Jatkamme matkaa Njasvižin palatsilinnaan, joka oli 1500-luvun alusta liettualaisen Radvilan aatelissuvun yksityiskartano. Molemmat
palatsilinnat ovat Unescon maailmanperintökohteita. Lounaan jälkeen ajamme Brestiin, jossa majoitumme 2 yöksi keskikaupungilla hyvään keskitason
Hermitage-hotelliin (****). (A, L)
Brest 4. päivä, tiistai
Brest sijaitsee Puolan rajan tuntumassa Muhavets- ja Bug-jokien yhtymäkohdassa. Kaupunki on saanut vaikutteita monista kulttuureista. Puiden ja
koristeellisten kaasulamppujen reunustama Sovetskaja-kävelykatu kahviloineen ja putiikkeineen on kaupunkilaisten suosima ajanviettopaikka. Tutustumme Brestiin puolen päivän kierroksella ja syömme lounaan sen päätteeksi. (A, L)

Matkan hinta perustuu 24.9.2018 voimassa olleisiin tariffeihin ja Yhdysvaltain
dollarin kurssiin. Matkan lopullinen hinta tarkistetaan 6 viikkoa ennen lähtöä.
Passin tulee olla voimassa vähintään 3 kk matkan jälkeen. Tarkistakaa passinne voimassaolo ja kunto jo matkaa varatessanne ja hankkikaa tarvittaessa uusi hyvissä ajoin ennen matkaa. Ryhmän minimikoko 20. Matka ei
sovellu liikuntarajoitteisille.
Ilmoittautuminen ja maksut
Matkalle ilmoittaudutaan Olympia Kaukomatkatoimistoon p. 09 696 2770
/olympia@olympia.fi. Matkaan sovelletaan Olympia Kaukomatkatoimiston
matkaehtoja, jotka löytyvät vuoden 2019 esitteestä ja osoitteesta
www.olympia.fi.

Brest–Białowieża (Belavežskaja puštša)–Grodno (Hrodna)
5. päivä, keskiviikko Aamiaisen jälkeen lähdemme tunnin bussimatkalle
Białowieżan metsän kansallispuistoon, joka on Euroopan viimeisiä suuria
aarniometsäalueita. Se on Unescon maailmanperintökohde, jossa elää Euroopan suurimpia nisäkkäitä, visenttejä. Opastuskeskuksessa tutustumme
Białowieżan luontoarvoihin ja helppokulkuisella reitillä aitauksissa oleviin
eläimiin. Lounaan jälkeen jatkamme matkaa Grodnoon. Majoitumme kaupungin keskustassa sijaitsevaan keskitason Neman-hotelliin (***). (A, L)
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Grodno–Augustówin kanava–Minsk 6.–7. päivä, to–pe
Puolan ja Liettuan läheisyys vaikuttaa Grodnon historiaan ja arkkitehtuu-
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