
Petroskoi - Karjalan upea ja värikäs pääkaupunki! 

Vuoden 2019 päättää monitoikkoinen pikkujoulumatka! 

 

27.11.-1.12.2019 toivottu pikkujoulumatka, jossa on hienon yhteisen ohjelman lisäksi paljon omaa 

aikaa löytöretkeilyyn ja ostoksiin, tai vaikkapa lukuisten ravintoloiden ja museoiden tutkiskeluun.  

Iki-ihana Pjotr Tshaikovskin Pähkinänsärkijä baletti esitetään 29.11.2019. 

Yövymme kaupungin ehkä hintaansa nähden hienoimmassa hotellissa Piter Innissä. 

 

Matkan hinta 470 euroa sisältää kuljetuksen Helsingistä Petroskoihin (matkareittiä sorvataan toiveiden 

mukaan. Raja ylitetään Niiralassa), opastukset ja 4 yötä hotellissa kahden hengen huoneessa 

aamiaisella, baletin ja yhden museon sekä yhden kosteahkon illallisen. 

Tarkempi ohjelma muotoutuu tulevan museoiden näyttelytarjonnan ja toiveiden mukaan. 

Petroskoissa on paljon nähtävää ja osteltavaa ominkin päin. Kaupungista löytyy aina jotain uutta ja 

kiinnostavaa. 

- Lisämaksusta mahdollinen Sattuma folk-yhtyeen kotikonsertti 30.11.2020 ym.  

- Kertaviisumi kauttamme 75 euroa ja pikavuosiviisumi 175 euroa.  

- Yhden hengen huoneesta lisämaksu 100 euroa. Lisärahalla on mahdollista yöpyä sviitissä. 

  Mainittakoon, että Piter Innissä on erinomainen sauna ja kehuttu keittiö. 

 

Matkanjohtajana toimii Karjalan asiantuntija Petri Niikko. Petroskoissa on kävelymatkan päässä paljon 

nähtävää ja kerrassaan upeat ja edulliset ostosmahdollisuudet. Taksienkin taksat ovat nimellisiä. 

Kaupungissa on myös loputon määrä kahviloita ja ravintoloita. Pääkadulla on jopa kolme 

kaukasialaista ravintolaa. Kaupunki henkii historiaa ja nuorekkuutta. 

 

Petroskoin lumi- ja jääveistosfestivaalit matka 5.-9.2.2020. Ohjelma myöhemmin 

 

Vaikka Petroskoi on museoiden mekka ja edullinen ostoskaupunki, on siellä mukava kävellä ja vaikkapa 

kuvailla. Äänisen rantabulevardi on hieno ja suosittu paikka astella auringonlaskuun. Petroskoin tie on 

uusittu ja hyvä ajaa: näemme vanhoja kyliä ia kiinnostavia maisemia, kuten Mangan, Läskelän, 

Ruskealan sekä rantakallioiden Laatokan. Koemme talvisen Karjalan idylliä ja kaupunkikulttuuria! 

  

 

Moskova  8.-12.1.2020 

Kulttuuripitoinen ja vapaamuotoinen matka talviseen pääkaupunkiin. 

Hinta 420 euroa/ 2 hengen huone. 1hh + 70 euroa. 

Matka Tolstoi junalla - yöpymiset Crowne Plaza Moscow Tretjakovskaja hotellissa. 

 
Mordvan matkalla 2019 pysähdyimme Moskovassa. Syntyi päätös palata nauttimaan kaupungin museoista, 

tunnelmasta ja nähtävyyksistä. Lisäksi Mordvassa tapaamamme merkittävä taiteilija avaa näyttelynsä 

Moskovassa matkamme aikana. Käymme ehdottomasti myös upeassa Ilja Glazunovin museossa, ja tilaamme 

ennen matkaa liput vaikkapa Bolshoi -teatteriin tai Moskovan suureen sirkukseen. 

Matkaohjelma tarkentuu, mutta ilmoittaudu jo nyt ja viimeistään 20.11.2019. 

 

Kysy ja ehdota! Kertaviisumi kauttamme 75 euroa. Pikavuosiviisumi 175 matkan tilanneille. 

Oppaana, tulkkina ja kapellimestarina Petri Niikko 

 

www.niikonmatkat.fi  045-1374757 petri@niikonmatkat.com  
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