NIIKON MATKOJA VUONNA 2018

Georgia ja Armenia 11.-21.5.2018. 11 päivää!
Toivematka, joka yhdistää kaksi Kaukasian suosikkikohdetta. Kuusi päivää Georgiassa ja kolme päivää
Armeniassa. Kaupan päälle Kiova. Katso ohjelma Hinta vain 1670 euroa.
Moldova ja Odessa vievät sydämesi 4.-12.6. ja 5.-13.10.2018
Katso upeat ohjelmat Monille tuntematon Moldova sijaitsee Romanian ja Ukrainan välissä. Muinainen
Daakia, Myöhempi Bessarabia ja entinen neuvostotasavalta on viehättävien kylien ja aidosti vieraanvaraisten
ihmisten asuttama kaunis maatalousmaa. Silti pääkaupunki Chisinau vetää vertoja Euroopan sympaattisille
pienmetropoleille. Monipuolinen ohjelma sisältää käynnit Gagauziassa ja Transnistriassa sekä aina yhtä
ihanassa Odessassa! Emme tarvitse viisumia. Lähde mukaan! Hinta vain 1570 euroa
.
Valamon luostari, Laatokka ja norpat 7.-11.6.2018
Valamon luostarisaaristossa pitää viettää vähintään kolme päivää ymmärtääkseen sen ainutlaatuisuuden.
Upeasti kunnostettujen kirkkojen ja skiittojen lisäksi pääsemme kokemaan luonnon ihmeitä mm.
norppasafarilla. Matkan hinta alkaen 760/ 740 euroa. Viisumi alkaen 74 euroa. Matka tehdään minibusseilla
ja laivoilla. Katso lisää.
Vain 8 paikkaa. Nyt yksi päivää lisää Sortavalaan! Peruuntumassa!
Paanajärven kansallispuiston erämaat 14.-20.6.2018 7 päivää! Katso ohjelma!
Pohjolan upein kansallispuisto sijaitsee Venäjän Karjalassa Suomen rajan tuntumassa. Kivakkakoski,
Kivakkatunturi ja vuonomainen Paanajärvi ovat 100.000 hehtaariin erämaan helmiä. Tehdään minibusseilla.
Lähtö Helsingistä. Yövymme myös Suomen puolella Suomusalmella Arolan tilalla
mahdollisuus karhunkatseluretkeen. Hinta alkaen 770 euroa. 2 paikkaa!
Laaja Vienan kierros 26.6.-2.7.2018. 7 päivää! Kylyt, kelot, kylänraitit!
Varsin monipuolinen, pitkällä kokemuksella rakennettu Vienan Karjalan matka tarjoaa unohtumattoman tien
tarujen Vienaan. Ohjelmassa iki-maisemia, tervan tuoksuisia kyliä, laulua sekä mm. Kostamus, Vuokkiniemi,
Kormilo, Uhtua, Haikola ja Jyskyjärvi. Hinta täyshoidolla alkaen 660 euroa + viisumi
Solovetsk Suuri - koe Venäjän Karjala ja Vienanmeren maitovalaat 6-15.7.2018. 10 päivää!
Huikean monipuolinen kattaus Karjalaa: Kinnermäki - Petroskoi - Karhumäki - Sandormoha - Belomorsk Zalavrugan kalliopiirrokset - Kemi - Solovetskin saaristo (5 päivää) - Jyskyjärvi. Hinta alkaen 1320 euroa.
Solovetskin saaristossa käymme kahdella maitovalaretkellä ja syrjäisellä Anzerin luostarisaarella. Ohjelma
Matka sukukansojen pariin Mordvaan, Venäjälle 16.-24.7.2018.
Helsinki - Moskova - Saransk - mordvalaiset kylät! Tämän matkan ovat suunnitelleet paikalliset
perinteentaitajat ja kulttuuripersoonat, joten se tarjoaa parhaan väylän ersäläisten ja mokshalaisten
kiehtovaan maailmaan.
Hinta 1150 euroa (vahvistuu pian) + viisumi 74/ 155 euroa. Katso ohjelma!
Uusi Äänisen kierros 26.7.-2.8.2018. 8 päivää! Helsinki - Kinnermäki - Vieljärvi - Petroskoi - Karhumäki Sandormoha - Vienanmeren kanava - Pjalma - Puutoinen - Mustajoki - Besov Nos kalliopiirrokset Vytegra - Aunus - Sortavala + paljon muuta! Katso Ohjelma! Varaa ajoissa! Koe kaupungit, upeat
kylät, Karjalan historia ja Äänisen mykistävän kaunis, puhdas luonto. Hinta 1140,- + viisumi

Nizhnij Novgorod - Marinmaa - Kazan 18.-26.7.2018 Hinta 1300 euroa + viisumi. 9 päivää.
Tässäpä monipuolinen seikkalu Venäjällä! Koe aito ja vanha venäläinen ja marilainen maailma.
Kaupunkeja, kyliä, upeita luontokohteita ja Volga. Nyt yö Kazanissa ja paluu Finnairin lennolla. TÄYNNÄ!
Arolan tila Suomussalmella - Karhut - Jyskyjärven venetsiaaninen karjalaiskylä
7.-11.8.2018. Hinta 580 euroa.
Yleisön pyynnöstä suunniteltu ohjelma. Kiehtovin Kainuu ja kaunein Karjala! Katso ohjelma
Elokuun Vienan kierros 21.-26.8.2018 Ohjelmaan sisältyy joko Jyskyjärven tai Venehjärven kyläjuhlat.
Sinä päätät! Katso ohjelmarunko tästä Hinta 580 euroa täysihoidolla Karjalassa.
Udmurtian kylät ja punatukkaisten festivaalit 10.-17.9.2018. Mukana Kez (Zivitsa), Votkinsk
(Tshaikovsin lapsuudenmuseo), Igra ja Siperian tie-museo, Izhevskin kaupunki ja Punatukkaisten festivaalit
sekä tietysti Buranovon kylä ja tapaaminen euroviisumummojen kanssa! Laululta ja musiikilta ette välty!
Värikäs, ikimuistoinen matka. 1100 euroa Ohjelma
Moldova - syksyllä viinifestivaalit ja uutuutena mm. Odessa! 5.-13.10.2018 9 päivää! .
Moldova sijaitsee Romanian ja Ukrainan välissä. Entinen neuvostotasavalta on viehättävien kylien ja
vieraanvaraisen kansan asuttama kaunis maatalousmaa. Silti pääkaupunki Chisinau vetää vertoja Euroopan
pienille metropoleille. Matkan kruunaa Mustanmeren helmi Odessa. Katso!
Georgia ja Tbilisi - Kaukasian sydämessä 17.-23.9.2018 - Ihastu Georgiaan - sen maahan ja maisemiin!
Georgia on upean ruokakulttuurista, yli 500 viinirypälelajikkeen, brandyjen ja verrattoman vieraanvaraisen
kansan maa ja ylvään vuoriston ja ikivanhan musiikin seutua. Pääkaupunki Tbilisin arkkitehtuuri puhuttaa, ja
se on idän ja lännen aito kohtauspaikka. Hinta lentoineen 1190 euroa.
Katso lisää
Tervetuloa mukaan! Tarjoamme sinulle varmasti uusia ja ainutlaatuisia elämyksiä! Ilmoittaudu ajoissa.
Lähde useammalle matkalle - saat alennuksia.
P.S. Jos olet kiinnostunut matkajohtajan + tulkin tehtävistä, ota yhteyttä!
Niikon matkat Facebook -sivuilla tuhansia hienoja kuvia kohteistamme.
Kirjoita petri@niikonmatkat.com tai soita 045-1374757.
www.niikonmatkat.fi

