Vahvialalainen Viipuri

Vahviala-seura järjestää matkan Viipuriin 2.7 – 3.7.2019
Oman kunnan perustamisesta huolimatta Viipuri säilyi vahvialalaisten keskuspaikkana. Sinne
vietiin myytäväksi voi, munat ja perunat sekä luudat ja polttopuut. Sieltä ostettiin puvut ja
hamekankaat, kellot ja kihlat. Monrepoon puistossa ja Patterinmäellä käytiin riiaamassa.
Viipuri oli myös vahvialalaisten työssäkäyntialuetta. Tällä matkalla tutustutaan Viipuriin
sellaisena, kuin se oli Suomen aikana ja mikä merkitys tällä kansainvälisellä kaupungilla oli
vahvialalaisille.

Matkaohjelma
Tiistai 2.7
07.00 Helsinki Kiasman edestä
08.00 Porvoo
09.05 Leikarin piha
09.35 Vaalimaa Rajahovi
Suomen ja Venäjän tullit
Viipurin Veikot: ostosmahdollisuus, virvokkeita ym.
12.40 – 13.40 Lounas Viipurissa
13.45 – 15.45 Opastettu kiertoajelu Viipurissa, suomenkielinen opas kertoo Suomen ajan
Viipurista
16.00 Majoitus hotelli Victoriaan
Tutustumista kaupunkiin omatoimisesti tai ryhmässä esim. Alvar Aallon kirjasto, Pyöreä torni,
kauppahalli, linna, Pietari Paavalin kirkko, Torkkelin puisto, jossa Jussi Mäntysen Hirvi patsas

20.00 Illallinen ravintola Espilässä

Keskiviikko 3.7
Aamiainen hotellissa
09.30 Lähtö hotellista
09.30 – 13.00 Vapaa aikaa
Linja-auto ajaa eri kohteisiin (voi valita edellispäivän kiertoajelun perusteella esim.
Sotahistoriallinen museo, Eremitaasi, pellavakauppa, Profeetta Elian kirkko)
13.00 – 14.00 Lounas
14.15 – 15.00 Karuselli tai joku muu ostoskeskus tai mahdollisesti Monrepos (on remontissa)
16.00 – 18.00 Venäjän ja Suomen tulli ja Duty Free -shop
18.00 – 18.30 Rajahovi: pysähdys, kahvitauko
Leikari – Porvoo - n. 21.00 Helsinki
Hinta 157 €/hlö/minimi 30 henkeä + ryhmäviisumi 80 €/hlö
Hintaan sisältyy:
* 2 x kevyt lounas Viipurissa
* 1 x illallinen ravintola Espilässä
* 1 yö hotelli Victoriassa, 2 hengen huoneessa, aamiaisella
* 2 tunnin opastettu kiertoajelu Viipurissa
* linja-autokuljetus
Lisämaksusta:
* ryhmäviisumi 80 €/hlö
* 1 hengen huoneen lisä 40 €/hlö
* liitäntäkuljetus Lahti – Kausala – Kouvola – Leikari järjestetään tarvittaessa
Ilmoittautuminen 31.5.2019 mennessä Puolakan Valmismatkojan toimistoon puh. 05 – 5444950
tai info@puolakka.com.
Kerro ilmoittautuessasi:
* yhteystietosi, puhelin, sähköposti- tai postiosoite
* onko sinulla oma viisumi, vai tarvitsetko ryhmäviisumin
* mistä tulet kyytiin
* tarvitsetko liitäntäkuljetuksen
Ryhmäviisumia varten:
* mustavalkoinen kopio passin kuvasivusta (ei saa suurentaa eikä pienentää)
* 1 värillinen passikuva (jos passi on vanhempi kuin puolivuotta, kuva ei saa olla sama)
* täytetty viisumianomuskaavake www.puolakka.com
* passin on oltava voimassa 6 kk vielä matkan jälkeen
Lisätietoja: Eeva Maija Heikkilä puh. 0400 494956 tai eeva.hei1@gmail.com.

