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Veliky Novgorod – Petserin luostari – Põlva: Taevaskoda – 
Tallinna 
 
 
Matkaohjelma: 
 
Ke 08.08. Lähtö klo 05.00 Mikkelin torilta Lääninhallituksen kohdalta bussilla kohti etelää. Venäjän puolelle 
siirtyminen Nuijamaan raja-aseman kautta. Matka jatkuu Viipuri ja Pietarin ohi Ilmajärven suistoon 
Novgorodin kaupunkiin. Se on yksi Venäjän vanhimmista kaupungeista, venäläisen demokratian 
synnyinpaikka, keskiajan kauppa- ja käsityökeskus, Hansaliiton isoin kumppani 1100-1600-luvuilla sekä 
silta Euroopan ja Venäjän välillä. Kaupunki sijaitsee Olhavanjoken kahden puolen, vasemmalle puolelle on 
ns. Sofian puoli ja oikealla rannalla ns. Kauppapuoli. Alueiden joelle avautuvat rakennustaiteelliset 
muistomerkit muodostavat ainutlaatuisen historiallisen kokonaisuuden, joka kuuluu Unescon 
maailmanperintöluetteloon. Majoittuminenhotelliin kaupungin keskustassa. Päivällinen hotellissa. 
 
To 09.08. Manneraamiainen hotellissa. Päivän mittaan teemme englantia puhuvan oppaan johdolla 
Novgorodin kiertoajelun. Tässä ainutlaatuisessa kaupungissa on säilynyt paljon ihania puuarkkitehtuurin ja 
monumentaalimaalauksen muistomerkkejä. Sattumaa ei ole se, että Veliki Novgorodia sanotaan Munais- 
Venäjän museokaupungiksi. Kierroksella nähdään kaupungin molemmat puolet. Yhtenä Veliki 
Novgorodin helmistä on Vapahtajan kirkastumisen kirkko Iljina-kadulla, jossa ovat säilyneet 
Theophanes Kreikkalaisen tekemät freskot. Kreml eli Detinets, kuten sitä nimitettiin ennen vanhaa, on aina 
ollut Novgorodin ytimenä ja sydämenä. Kreml toimi Novgorodin hallinto-, yhteiskunnallisena ja 
uskonnollisena keskuksena. Täällä pidettiin vetše-kokousta, valittiin posadnikkaa (ruhtinaan käskynhaltija 
tai kaupunginjohtaja), täältä Aleksander Nevskin sotilasjoukko lähti taistelemaan ruotsalaisia vastaan, 
Kremlin seinät suojelivat pääkatedraalia - Sofian kirkkoa ja Novgorodin kirkkohallitsijan residenssiä. 
Opastettu vierailu Kremlissä sekä Pyhän Sophian katedraalissa. 
 
Iltapäivästä vapaata aikaa tutustua Novgorodiin. Vierailun arvoinen paikka on esimerkiksi Jaroslavin 
Piha, joka on Novgorodin kauneimpia paikkoja. Täällä sijaitsee monta kirkkoa. Varjoisat puistokujat, 
nurmikot kukkapenkkeineen, upea näkymä Olhavanjoelle ja Kremlille sekä muinaisen arkkitehtuurin 
muistomerkit vetävät tänne matkailijoita. Kiertäkää Kauppahallin kaarikäytävää, joka muistuttaa 
siitä, että tällä paikalla aikaisemmin sijaitsi muinainen kauppatori, vilkkain paikka Novgorodissa. 
Yhteinen päivällinen hotellissa/kävelymatkan päässä hotellista. 
 
Pe 10.08. Manneraamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus ja lähtö Novgorodista kohti lounasta Pihkovaa. 
Iltapäivän puolella vieraillaan Petserin luostarissa aivan Viron rajan tuntumassa. Tämä munkkiluostari 
on yksi harvoista, jotka saivat toimia myös Neuvostovallan aikana, näin ollen se on toiminut yhtäjaksoisesti 
jo yli 500 vuotta. Luostari on saanut nimestä alueella luolissa asuneista erakkomunkeista, vanhassa venäjän 
kielessä petšera merkitsi luolaa). Luostarin perustajana pidetään Tartosta paennutta pappi Ioann Šestnikia, 
joka vuonna 1473 vihki käyttöön ensimmäisen Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen luolakirkon. 
Luostarissa on nykyään 10 kirkkoa, joista kolme sijaitsee luolissa. Luostari on vireä hengellinen keskus (n. 80 
munkkia) sekä matkailukohde. Lounas nautitaan luostarilla, jonka jälkeen englanniksi opastettu kierros 
luostarissa. Viron puolelle siirtyminen Koidulan raja-aseman kautta. Matka jatkuu aina Põlvaan saakka. 
Majoittuminen hotelliin. Päivällinen (4-ruokalajia). 
 



La 11.08. Aamiainen hotellissa. Aamusta tehdään suomea puhuvan oppaan johdolla pieni vaellus 
Taevaskodan vaellusalueella (2h). Ahja-joen alkulaakson rannoilla ovat Etelä-Viron vierailluimpia 
matkailukohteita. Ahja-joen luonnonsuojelualueen kauneimman osan muodostavat hiekkakivikalliot ja 
koskematon joki. Taevaskodan legendat kertovat luolista ja salakäytävistä, piruista ja kultakampaisesta 
neidosta. Põlvamaalta lähdetään palaaman kohti Tallinnaan. Välipala nautitaan Adaveren 
tuulimyllyravintolalla (kahvi/tee + suolainen ja makea kahvileipä). Saapuminen Tallinnaan, jossa aikataulun 
sallimissa puitteissa ostosaikaa. Paluu Tallinna – Helsinki klo 16.30 – 18.30 Tallink Starilla. Buffet-ruokailu 
laivalla ruokajuomineen. Paluu Mikkeliin laivan saavuttua Helsinkiin. 
 
 
 

Hinta: 475 €/455 €/henkilö edellyttää 35 / 40 maksavaa 

 

Hintaan sisältyy: 

• Bussimatkat em. ohjelman mukaan 
• Venäjän henkilökohtainen viisumi (suomen kansalaiset) sekä viisumin rekisteröintimaksu 
• Majoitus hotelleissa 2-hh:ssa (1-hh lisämaksu 45 €/3 yötä) 
• Ateriat: aamiainen hotellissa (3), välipala (1), lounas (1), päivällinen (3) sekä buffet-ruokailu laivalla 
ruokajuomineen (1) 
• Englanniksi opastetut kierrokset Novgorodissa (2h) ja Petserin luostarissa (1,5h) sekä suomeksi opastettu 
Taevaskodan vaellus (2h) 
• Pääsymaksut: Pyhän Sophian katedraali sekä Petserin luostari (Kremliniin ei pääsymaksua) 
• Laivamatka Tallinna – Helsinki kansipaikoin em. laivavuorolla 
 
Hintaa ei sisälly: matkustajavakuutus (pakollinen), ruokajuomat, muut pääsymaksut ja opastukset 
 

Hotellit: 
08. – 10.08. Welcome Inn Hotel, 173004, Russia, Velikiy Novgorod, Molotkovskaya street 4, +7(921)-022-
46-43. 
http://welcomeinhotel.ru/english.html 
Manneraamiainen: kevyt aamiainen (suomalaisesta näkökulmasta), vaalea leipää/sämpylä/voisarvi, 
päällysteitä juustoa, marmeladia. Kahvia/tee. 
10. – 11.08. Hotelli Hotell Pesa; Uus 5, Põlva 63308, Estonia; Puhelin: +372 79 98 530. www.kagureis.ee/ 
Henkilökohtaista viisumia varten tarvitaan (viisumi tehdään jokaiselle passiin): 
• Passi, tarkasta että passi on ehjä sekä että se on voimassa 6kk matkan jälkeen ja että siellä on kaksi 
kokonaan tyhjää sivua 
• Viisumianomuslomake täytettynä – lomakkeet ja ohjeet toimitetaan tarjouksen hyväksymisen jälkeen 
• 1 värillinen passikuva (koko 3 x 4cm), jonka tulee olla otettu viimeisen 6kk sisällä 
• Kopio matkustajavakuutuksesta, jossa näkyy vakuutuksen voimassaolo koko matkan ajan 
Passi on noin 5 viikkoa ennen matkaa viisumikeskukselle, jolloin sitä ei saa pois. Eli jos jollain on matkoja 
tiedossa, tulee hankkia sitten EU-henkilötodistus. Passit jaetaan matkan aikana takaisin. 
Venäjän matkustustiedotteita internetissä: http://formin.finland.fi (ulkoasianministeriö). Kohteisiin 
varataan paikalliset oppaat. 
 
 
Ilmoittaudu sitovasti mukaan 15.4.2018 mennessä Outille 
outi.kaihola@gmail.com tai 045 699 8131 
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