
   Niikon matkat loppuvuoden tarjonta vuonna 2014
    

  

2.  Vienan Karjalan laaja kierros 6 päivää 24.-29.6.2014. Hinta 585 € + viisumi. Klassikko vuodesta 1996. 
     Helsinki – Mikkeli – Kuopio – Nurmes – Kuhmo – Kostamus – Jyskyjärvi – Paanajärvi – Uhtua Savot -lehden lukijatarjous 

3.  Solovetsk the SUURI  9 päivää. 4.-12.7.2014. 4 pv Solovetskissa. Helsinki – Kinnermäki – Petroskoi – 
       Karhumäki –  Belomorsk - Kemi - Solovetsk – Jyskyjärvi – Kuhmo – Kuopio – Helsinki. Hinta th. 1170 € + viisumi
       Täynnä!  Kajaani Solovetsk – Jyskyjärvi -matkalle 26.6. 6 päivää. Soita ja kysy!
  
    
4.  Marinmaa 30.6.-7.7.2014 8 päivää. Helsinki – Pietari – Kazan - Marinmaa. Junamatka. Hinta th. 1170 € + viisumi 
       Euroopan viimeinen luonnonkansa on myös vieraanvarainen ja huumorintajuinen sukukansa, jonka maassa riittää
       nähtävää! Koemme aidot perinnejuhlat maaseudulla ja uudistetun  pääkaupungin Joshkar-Olan italialaisen arkkitehtuurin!
 

5.  Seikkailu Äänisellä  28.7.-3.8.2014. Yhteensä 7 päivää! Kizhin alue, Besov nosin kalliopiirrokset, Peurasaari, Kinnermäki,
       Petroskoi. Hinta täysihoidolla Kizhillä 880 euroa + viisumi. 4 päivää Kizhin saaristossa!  Historiaa, arkeologiaa, maisemia... 

6. Udmurtian elokuu 10 päivää! 8.8.-17.8.2014. Helsinki - Pietari - Udmurtia - Kazan ( yksi yö!) – Moskova - Helsinki. 
      Hinta ph. 1350 € + viisumi. Näe ja koe puoli Venäjää ja alkuperäinen Udmurtia lauluineen! Sukukansat antavat eniten! 

      
7.  Jyskyjärven kylän oma juhla praasniekka ja Vienan elokuu. 28.-31.8.2014 Hinta 430 euroa + viisumi. 

8.  Udmurtian syysmatka 9 päivää 11.-19.9.2014. Helsinki - Pietari - Izevsk - Kazan - Moskova – Helsinki. Junamatka. 
      Hinta puolihoidolla 1250 euroa + viisumikulut. Punatukkaisten festivaali ym. Laaja, hieno ohjelma! Perillä oma bussi.

9. Paanajärven kansallispuiston erämaat 15.-21.9.2014. Nyt myös Etelä-Suomesta pääsee suoraan 100.000 hehtaarin 
laajuiseen Karjalan tasavallan komeimapaan kansallispuistoon, jolla on osittain myös vahva suomalainen historia. Yövymme 
hyvässä mökissä aivan järven itäpäässä. Yövymme matkalla mukavasti Suomussalmella, ja perille meidät vie Niikon matkojen 
oma minibussi. Hintaan kuuluvat mm. majoitukset, kuljetukset ja kaikki retket. Nähtävyyksiä riittää, mutta haluamme antaa 
matkalaisille myös omaa aikaa. Siksi matkamme on pitempi kuin muilla. Pidämme huolen, että ehdit myös levätä, olla ja 
valokuvata. Tai vaikkapa kalastella. Ilmoittaudu pian! Puhelin 045-1374757 tai info@niikonmatkat.fi

10.  Jyskyjärven ruskamatka. Helsinki - Kuhmo - Jyskyjärvi 25.-28.9.2014 hinta 430 euroa + viisumi 
       Palaute tältä matkalta on aina ollut innostunut. Matka on uudistava lepohetki katoavassa maailmassa, joka ei ole vieläkään     
kadonnut ennustuksista huolimatta 

Muutokset ja lisämatkat mahdollisia ja todennäköisiä! Voit myös itse ehdottaa matkakohdetta.
Kauttamme myös edulliset viisumit Niikon matkoille. Jos valintasi on vaikea - lähde useammalle matkalle! 
Tarjoamme kanta-asiakkaille alennuksia. Tutustu valokuviin, matkaehtoihin ja mm. matkarunoihin sivuillamme.
Ryhmäviisumi 68 euroa, kertaviisumi 71 euroa. Myös vuosiviisumit. Vakuutukset alkaen 8/18 euroa.
Kuluttajaviraston valmismatkarekisterin rekisteröintitunnus: 9047/10/Mj 

Soita 045-1374757 tai kirjoita info@niikonmatkat.fi  Käy kylässä: www.niikonmatkat.fi

                               Tervetuloa mukaan! Niikon matka on aina löytöretki ja loma. 
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