
 

Helsingin yrittäjänaisten matka 

PIETARIIN 12. – 14.4.2018 

 

Alustava matkaohjelma: 

 

12.4. torstai Suomi-talo   

 Kokoontumien Helsingin rautatieasemalla. 

Klo 7:20 Allegro-juna lähtee Helsingistä ja saapuu Pietarin Suomen asemalle klo 10:47.  

 Istumapaikat junan 1. luokassa. Junalippuun sisältyy istumapaikalle tarjoiltava aamupala. 

 Passi- ja tullitarkastukset tapahtuvat kätevästi matkan aikana junassa.  

 Kuljetus juna-asemalta Suomalais-venäläisen kauppakamarin Suomi-talolle. SVKK ja 

 muut Suomi-talon Team Finland-toimijat (Finnvera, BF, Helsinki -keskus, kulttuuri-

 instituutti) esittäytyvät. Vierailu kestää n. 1,5 h. Omakustanteinen lounas lähellä Suomi-

 taloa tai lähellä hotellia. Kuljetus hotelliin ja majoittuminen.  

 

Hotelli Angleterre ****+ (paikallinen luokitus) tai vastaava 

 
Angleterre hotelli sijaitsee erittäin hyvällä paikalla 5-10 minuutin kävelymatkan päässä 

Palatsiaukiolta, Eremitaasista ja Nevski Prospekt -kadulta. Hotellin lähellä on myös upea 

Iisakinkirkko. Hotellissa on mm. sauna, uima-allas, kuntosali. Tyylikkäässä Borsalino -

ravintolassa voi nauttia erinomaista italialaista ruokaa. Viehättävä Gallery on täydellinen 

paikka teen tai kahvin nauttimiseen. Tyylikkäästi sisustetuissa huoneissa on kylpyhuone, 

hiustenkuivain, tv, talletus, ilmastointi, minibaari, ilmainen wifi. 

http://www.angleterrehotel.com/ 

 

Klo 17:00 Yhteinen illallinen paikallisessa ravintolassa.  

  

Illalla on mahdollisuus lisämaksulliseen balettiin tai oopperaan.  

 Klo 19:00 Kivinen kukka, Prokofjevin baletti, Mariinski vanha puoli, hinnat 75-90 €/lippu 

 Klo 19:00 Kultainen kukko, Rimski-Korsakovin ooppera, Mariinski uusi puoli, hinnat 55-65 

 €/lippu. 

  

13.4. perjantai Pietarilaisia yrittäjänaisia    

Aamiainen. Päivän ohjelma tarkentuu myöhemmin. Ohjelmassa tapaamisia paikallisten 

naisyrittäjien kanssa. Omakustanteinen lounas päivän aikana. 

 

Yhteinen illallinen.  

 

14.4. lauantai  

Aamiainen. Päivä aikaa omille yritysvierailuille ja aikaa tutustua paikallisiin yrittäjiin.  

 Omakustanteinen lounas päivän aikana. Kuljetus hotellista Pietarin Suomen asemalle. 



 

Klo 15:30 Allegro-juna lähtee Pietarista ja saapuu Helsinkiin klo 18:57.  

 Istumapaikat junan 2. luokassa. 

 

Hinta-arvio: min 10 lähtijää 

565 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa 

 

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 130 euroa. 

 

Hinta-arvioon sisältyy: 

 -    Allegro-junamatka Helsinki – Pietari – Helsinki. Menomatka 1.lkassa ja paluumatka 2.   

      luokassa. 1. luokan lippuun sisältyy aamupala 

 -    kahden yön majoitus Angleterre hotellissa 

- aamiainen hotellissa 

- kuljetus minibussilla Suomen asemalta vierailulle ja edelleen hotelliin tulopäivänä,  

perjantain yritysvierailulle sekä lauantaina hotellista Suomen asemalle. 

- kaksi illallista 

- lasi viiniä tai olutta illallisella 

- ryhmäviisumi 

 

Hinta-arvioon ei sisälly: 

 -    ooppera ja balettiliput 

- muut ruokajuomat ja ateriat 

- matkavakuutus ** pakollinen ** 

  

 

Matkaohjelma sitoumuksetta, pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää 

minimiosallistujamäärää. Matkaehdot tämän ovat ohjelman lopussa. 

 

Junaliput ovat varattavissa aikaisintaan 60 vrk ennen matkan alkua, jonka jälkeen lopullinen 

hinta vahvistuu.  

 

Ryhmäviisumi myönnetään vain suomen kansalaisille ja edellyttää vähintään 5 henkilöä. 

Ryhmäviisumia varten tarvitaan 1 värillinen valokuva (ei saa olla 6 kk vanhempi), passista selvä passin 

aukeaman kokoinen kopio, todistus voimassa olevasta matkavakuutuksesta ja hakemuslomake. 

 

Pietarin matkalla passin tulee olla voimassa vähintään 6 kk matkan päättymisen jälkeen. 

 

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 

 

 

 

 

Helsingissä palvelemme numerossa 050-354 3063/Jaana Sinisalo 

Puh. 0440 - 477070   

Kehräsaari A 212, 33200 Tampere 

info@resviaria.com    

www.resviaria.com 

KKV 2107/06/MjMv 


