Uudistunut Vienan kierros 26.6.-2.7.2018. 7 päivää!
Jos haluat kokea Vienan Karjalan monipuolisesti, on tämä matka valintasi. Jos mielessäsi ovat karjalainen
maisema, kansanlaulut, I.K.Inhan ja Elias Lönnrotin perintö, uuden kokeminen tai vain kiireetön, utelias
lomailu karjalaisissa kylissä parhaaseen kesäaikaan, kannattaa sinun lähteä mukaan. Uutuutena 2
yötä Vuokkiniemen Kormilossa, uudessa laadukkaassa lomakylässä, joka tarjoaa myös läheisen
Vuokkiniemen kulttuurielämyksiä ja erämaaretkiä. Ohjelmaan kuuluu myös Uhtua ja Haikolan perinnekylä.
Matkan kruunaavat perhemajoitukset Jyskyjärvellä. Retki sopii myös varttuneemmille. Matka tehdään
huonojen teiden takia minibusseilla. Hinta alkaen 660 euroa täysihoidolla. Järjestämme puolestasi
viisumin 74 euron lisähintaan. Reitti vahvistuu lähtijöiden mukaan.
Ohjelma vahvistuu lähiaikoina. Reitti: Helsinki - Vantaa - Lahti - Kuopio - Kuhmo - Kostamus - Vuokkiniemi
- Kalevala - Haikola - Jyskyjärvi - Kostamus - Suomi. Kysy! Tarkentuu lähtijöiden mukaan.
Ilmoittaudu matkalle kirjoittamalla tai soittamalla! Oppaana ja matkanjohtajana Karjalan tuntija Petri
Niikko. Voit käyttää myös suoraa sähköpostiosoitetta petri(at)niikonmatkat.com tai soita 045-1374757

Ohjelmarunko 26.6.-2.7.2018
26.6.2017 tiistai klo 6.50 lähtö Helsingistä.
Katso reitti yllä. Voi tulla muutoksia lähtijöiden mukaan. Suomen puolella ruokailut ja kahvitauot ovat
omakustanteisia. Rajan ylitys Vartiuksessa noin klo 17. Saapuminen hotelli Fregattiin klo 19.30.
Majoittuminen, käynti Kostamuksessa ostoksilla/ kuvaamassa ja illallinen Fregatissa.
27.-29.6.2018 Aamiaisen jälkeen lähtö Vuokkiniemelle lomakylä Kormiloon, jossa meillä on runsaasti
ohjelmaa. Lomakylä sijaitsee maalauksellisen kaunilla paikalla, ja siellä on runsaasti kotieläimiä, kuten
alpakoita, poneja ja kanoja. Järjestämme myös erämaaretken/ jokanaisen/ -miehen kalaretken veneillä.
Täysihoito. Kormilossa on mm. ainutlaatuinen yksityinen Samovaarimuseo ja saaressa oma
tsasouna. Katso linkistä lisää!
29.6.2018 Aamiainen ja lähtö Kalevalaan, eli Uhtualle. Majoitumme mukavaan Welt-hotelliin ja syömme
lounaan. Weltissä syömme myös illallisen, aamiaisen ja lähtölounaan 30.6. Uhtua on yhä vienankarjalaisen
kulttuurin ja kielen keskus Karjalassa. Tapaamme perinteentaitajia ja meillä on mahdollisuus laadukkaiden
käsitöiden ostoon.
30.6.2018 klo 13.30 lähtö Haikolan vanhaan kylään. Ortjo Stepanovin poika Miihkali kertoo meille
entisöidyn kylän ja kirjailijaisänsä vaiheista. Kylä sijaitsee todella kauniilla paikalla, ja siellä voi kokea
tuulahduksen menneistä ajoista. Klo 18 saavumme Jyskyjärvelle, Karjalan Venetsiaan. Moni matkustaa
Karjalaan jo pelkästään tämän kylän takia. Kaunis jokikylä on yhä varsin vireä ja sen perhemajoitukset ovat
karjalaista vieraanvaraisuutta parhaimmillaan. Illallinen, sauna eli kyly ja vapaata kiertelyä kesäillassa kylän
ääniä, koiranhaukuntaa ja kenties taivaanvuohta kuunnellen. Saatamme päästä seuraamaan tervanpolttoa
talon venettä varten.
1.7.2018 Aamiaisen jälkeen meillä on tiedossa runsas ohjelma, joka tarkentuu mm. säiden mukaan.
Käymme puhuttelevalla kalmismaalla, tapaamme perinteentaitaja, teemme mahdollisesti veneretken ja
saamme nauttia kuuluisan Tuomi-kuoron konsertista. Illalla meille lämmitetään luonnollisesti kyly ja
syömme maittavasti aitoa karjalaista ja venäläistä kotiruokaa.
2.7.2018 maanantai klo 7.40 lähdemme kotimatkalle upeiden suomaisemien halki.
rajan ylitys noin klo 11-12. Saavumme Helsinkiin noin klo 2
Soita 045-1374757 tai kirjoita petri@niikonmatkat.com Läkkä Vienah, ystävät

