NIZHNYJ NOVGOROD – MARINMAA – KAZAN 18.-26.7.2018
Hinta 1300 euroa sisältää mm. matkat, ohjelman, opastukset ja täysihoidon Marinmaalla! Tänä
vuonna vain 15 paikkaa. Vuonna 2018 ohjelmassa on matkalaisten toiveesta enemmän vapaata aikaa!
Matkanjohtajana marilaissyntyinen, myös suomea ja venäjää puhuva Julia Kuprina.

18.7.2018 keskiviikko
Lähtö Helsingin Rautatieasemalta Allegro-junalla kohti Pietaria.
Kyytiin voi nousta myös Pasilasta, Tikkurilasta, Lahdesta ja Kouvolasta. Ehdimme viettää päivän Pietarissa.
Klo 18.03 lähtö yöjunalla Nizhnij Novgorodiin.
19.7.2018 klo 7.55 saapuminen Nizhnij Novgorodiin. Aamiainen kahvilassa. Tutustumme
monipuolisesti tähän upeaan kaupunkiin. Majoittuminen hotelliin. Ohjelmassa on kiertoajelun, kirkkojen ja
linnoitusten lisäksi mm. astelua Nizhnij Novgorodin "Arbatilla" Bolshaja Pokrovskajalla, tutustumista Volgajokeen ja kaupunkinäkymiin, museoita ja ostospaikkoja sekä lounas. Tutustuminen Svetlojar-järveen,
yhteen Venäjän kuuluisimmista järvistä, joka on kristallinkirkas, ja kylmä ja johon liittyy lukuisia taruja
aina Atlantikseen verrattavasta kadonneesta kaupungista. Vladimirin kylässä vierailemme paitsi järven
kiehtovaan tematiikkaan liittyvissä museoissa, myös mm. keramiikan museossa. Paikka on persoonallinen ja
varsin vetovoimainen Venäjällä. Illallinen hotellissa klo 19.00. Vapaata aikaa.
20.7.2018 Aamiainen. Lähtö Gorodetsin kaupunkiin, joka on Nizhnij Novgorodin vanhin kaupunki. Sen
perusti vuonna 1152 itse Jurij Dolgorukij. Kaupungissa vierailemme mm. Fedorovin luostarissa,
tutustumme kaupungin historiaan aina 1100-luvulta ja näemme esimerkkejä kaikkein upeimmasta
venäläisestä puuarkkitehtuurista ja vanhauskoisten perinnöstä. Vierailemme yli 1000 samovaarin
museossa (yksityiskokoelma), käymme suuressa käsityö"kaupungissa" ja saamme kovertaa jotakin omin
käsin teehetkemme ohessa. Majoitumme hotellissa Gorodetsissa. Illallinen ja vapaata aikaa.
21.7.2018 Aamiainen hotellissa. Lounas. Lähtö Jurinon kylään. Majoittuminen hotelliin klo 17. Vierailemme
kuuluisassa Kreivi Sheremetevan linnassa, jota mainitaan Volgan helmeksi. Sen suunnitteli
saksalainen RudolfMuller uusgotiikan hengessä. Linna on saanut piirteitä roomalaisesta, itämaisista ja
muinaisvenäläisistä vaikutteista. Lähtö marilaisen Ardan kylään ja saapuminen etno-lomakylä Razdoljeen.
Tervetuliaisseremoniat marilaiseen, iloiseen tapaan. Mukana on musiikkia, tanssia sekä tervetuliaisjuoma.
Perinteinen marilainen lounas. Tutustuminen metsämarien (kuuluvat vuorimareihin) museoon, jossa
osallistumme itse myös vanhoihin seremonioihin. Ardan kylässä marien perinteet elävät yhä! Klo 19
illallinen ja vapaata aikaa tutustua kylään.
22.7.2018 Aamiainen. Lähtö Marinmaan pääkaupunkiin Joshkar Olaan, joka on yksi Venäjän
merkillisimmistä ja monen mielestä hauskimmista kaupungeista. Historiaa huokuvien kaupungiosien on
noussut mm. Amsterdaminkaupungin oloisia kanavataloja, linnoja ja Moskovan Kremlin "pienoismalleja".
Oppaat esittelevät meille parasta kaupunkia ja sen kansan historiaa: vierailemme
hienojen museoiden lisäksi mm. upouudessa oopperatalossa, joka vetää vertoja monessa suhteessa
Pietarin Mariinskij teatterille. Marilainen lounas. Jevsejevin mukaan nimetyn Kansallismuseon jälkeen
vierailemme kansallisteatterissa, jossa meille esiintyy ammattimainen perinteinen marilainen orkesteri.
Tutustumme vanhaan kaupunkiin. Majoitus hyvässä Evrika -hotellissa. Illallinen klo 19 illallinen. Vapaata
aikaa.
23.7.2018 Aamiainen. Huoneiden luovutus. Vierailu Joshkar-Olan kuvataidemuseossa. Tutustumme
marilaisten parhaaseen kuvataideperinteeseen, ja kuulemme myös marilaista sivistyneistöä kohdanneista
vainoista 1930-luvulla. Lähtö Sernurin kyläkeskukseen, joka on yksi vahvimpia
marilaisen luontouskon ja perinteiden tukikohtia nykyajan Marinmaalla. Meitä viedään mm.

tärkeälle pyhälle lähteelle, meille esitellään vanhoja perinnemenoja, meitä pidetään hyvänä paikallisten
perinneruokien ja -juomien tarjoilulla ja, pääsemme marilaisten vieraiksi hyvään perhemajoitukseen.
Monelle asuminen kylissä on ollut matkojen kohokohta. Sauna ja illallinen perheissä.
24.7.2018 Aamiainen perheissä. Lähtö Sernurista Marij Chordan luonnonpuistoon (85 km). Kuljemme
puistossa Emeljan Pugatshevin luontopolkua, jolla voimme ihailla mm. kahta Mari-Elin suurta
jokea Volgaa ja Suurta Kokshovaa sekä erikoisia lähteitä. Lounas Krasnogorskissa kahvilassa. Seuraava
kohteemme on kuuluisa Raifanluostari matkalla Kazaniin. Se on entisöity neuvostoajan jälkeen entiseen
loistoonsa, ja sijaitsee pienessä luonnonpuistossa. Voimme maistaa myös parantavan lähteen vettä ja
rukoilla parantavan ikonin äärellä, joka paransi epäilevän matkanjohtajan vatsataudin vuonna 2014...
Lähtö Zvenigorskajan kylään, jossa yövytään uudehkossa lomakylässä.Illallinen, vapaata aikaa.
25.7.2018 Aamiainen Zvenigorskajassa. Lähtö Kazaniin, Tatarstanin loisteliaaseen ja varsin
monimuotoiseen pääkaupunkiin, jossa on nykyään myös moderni islamilainen leima. Kaupungin kiertoajelu
ja vierailu lähes tuhat vuotta vanhassa Kremlissä esittelee meille myös tataarien, mongolinen ja venäläisten
yhteistä historiaa Iivana Julmasta Tsingis-kaaniin ja Leo Tolstoihin sekä nuoreen Leniniin. Kaupunki on
ylpeä suvaitsevaisuudestaan ja kulttuurien moninaisuudesta. Se on myös varsin upea. Näkee, että maa on
Venäjän rikkain tasavalta. Majoittuminen hotelliin. Lounas. Majoitumme hyvään hotelliin klo 13. Lounas.
Vapaata aikaa! Illallinen klo 18. Vapaata aikaa Kazanissa!
26.7.2018 torstai. Lähtö Finnairin koneella Suomeen klo 4.15.-6.55. Aamiainen mukaan
Hinta 1300 euroa sisältää junamatkat, Finnairin lennot paluumatkalla sekä ohjelman ja kuljetukset perillä,
suomalaisen matkanjohtajan palvelut, paikalliset oppaat, majoituksen ja täysihoidon sekä matkalaukkujen
säilytykset Pietarissa. Kertaviisumin hinta 74 euroa. Teemme tarvittaessa myös vuosiviisumin. Passin tulee
olla voimassa 6 kuukautta matkan jälkeen
Lähde mukaan! Koe parasta ja aidointa Venäjää, Marinmaata ja Tatarstania!
Soita 045-1374757
Kirjoita: petri@niikonmatkat.com
Käy katsomassa kuvia: www.niikonmatkat.fi

