
 

 

 

Uuras-killan kesämatka Uuraaseen ja Viipuriin 31.7.-2.8.2020 

 

Aiemmasta ilmoituksesta poiketen matkamme aikaistui viikolla, toivottavasti tämä ajankohta sopii teistä 
monille. Viipurin hotellit ovat hyvin varattuja kesäisin.  

Teemme matkan Turussa toimivan Neva Tours Oy:n kanssa.  

Olemme varanneet 30 hengelle hotellihuoneet siten, että ensimmäinen yö on Country Club Pihtove, se 
sijaitsee aivan Uuraaseen johtavan sillan kupeessa -Hannukkala on kai Suomen aikainen paikan nimi. Se on 
pieni ”hotelli” aivan rannassa, eikä siellä tule olemaan muita matkailijoita, se tarjoaa osalle ryhmää vähän 
yhteisöllisempää majoitusta 2-3 hengen huoneissa, 4 hengen pihamökissä 1 kpl, 1 hengen huoneita ei ole 
ollenkaan saatavana (booking.com:ssa löytyy kuva).  

Toinen yö on Viipurissa Viipuri-hotellissa, joka oli Suomen aikaan hotelli Knut Posse Karjalan kirjapaino oy:n 
v. 1928  valmistuneessa talossa (Uno Ullbergin suunnittelema). 

Ohjelma: 

31.7. perjantai klo 12 lähtö Helsingistä Kiasman pysäkiltä 

Viipuriin pitäisi saapua iltapäivästä, illallispaikkaa ei ole vielä varattu, tarkoitus olisi ruokailla ryhmänä 
Pihtovessa tai Viipurissa – onko tietoa Pihtoven ruoan tasosta?  

Ilta Pihtoven ympäristössä mölkkyä/kyykkää pelaten ehkä uimaankin pääsee, toivottavasti ilta on yhtä 
hieno kuin viime matkalla 2019.  

1.8. lauantai  

Bussilla Uuraaseen, Monolan hautausmaa, kiertoajelu lyhyesti ja omaa aikaa kiertelyyn. 

Iltapäivällä Viipuriin, majoittuminen hotelliin, joko omin päin kaupunkiin tutustumista tai ryhmän kanssa 
Monrepos’n puistokierros.  

2.8. sunnuntai 

-Viipurin linna, Taidemuseo, Lallukan talo, Aallon kirjasto, Mäntylän hirvi-patsas, kauppahalli ym. omaan 
tahtiin 

lähtö Helsinkiin n. klo 15       

Hinnat 

30 hengen ryhmälle  EUR 175  Killan jäsen  

                                      EUR 185  ei jäsen 



20 hengen ryhmälle EUR 210  Killan jäsen 

                                    EUR 220  ei jäsen  

Hinnat sisältävät kuljetuksen, yöpymiset ja aamiaiset, mutta ei pääsymaksuja eikä illallisia. 

E-viisumi matkatoimiston kautta EUR 10  

Vakuutukset Neva Toursin kautta, oltava 3 päivälle, omasta vakuutuksesta tarvitaan vakuutus viisumia 
varten. 

*Hoitokuluvakuutus ABSOLUT 3-64-vuotiaille 2€/päivä 

*Hoitokuluvakuutus ABSOLUT 65-74-vuotiaille 4€/päivä 

*Hoitokuluvakuutus ABSOLUT 75-78-vuotiaille 6€/päivä 

*Hoitokuluvakuutus ABSOLUT 79-vuotiaille 8€/päivä 

Valitettavasti emme voi tehdä vakuutusta yli 79-vuotiaille.  

 

Ilmoittautuminen: merjah.hanski@gmail.com   sekä ennakkomaksu EUR 65 Uuras-killan tilille. 
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittakaa myös viisumi ja vakuutustarve, loppulaskutus sen mukaan. 

Uuras-kilta ry tili FI791024 300 030 2749, (ilman välilyöntejä) merkki  ”matka 2020”  Jos maksatte 
useampia samalla maksulla niin vielä nimet.   20.4.2020 jälkeen tulevien peruutuksien ennakkomaksuja 
emme palauta.   

Loppumaksun summa ilmoitetaan lähtijämärän selvittyä, se tulee suorittaa 30.6 mennessä. 

Vuosikokouksen 14.3.2020 jälkeen tiedämme jäsenmaksun, toivoisimme saavamme myös uusia jäseniä. 

 

Uuras-killan Facebook-ryhmässä kuvia edelliseltä matkalta.  Suosittelen liittymistä FB:n Viipuri-ryhmään, 
ryhmä on hyvin aktiivinen ja asiantunteva.  

Terveisin  

 

Uuras-kilta Ry/Merja Hanski  p.0407705434  

 

 

 

 

 

 


