
Kurkijoki-Säätiön

MATKAT 2019

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

MATKAOHJELMIIN JA HINTOIHIN VOI 
TULLA MUUTOKSIA!

Lisätietoja: Kurkijoki-Säätiö, 050 521 3336, 
saatio@kurkijoki.fi, www. kurkijokelainen.fi

 1. KIVIJALKAMATKA
to-su 9.-12.5.2019 (4 pv)
Kevät on hyvää aikaa etsiä sukujen paikkoja. Ruoho on matalaa, maamerkit 
näkyvät helposti ja suunnistaminen on helpompaa.
Alustava matkaohjelma:
to: Turku-Loimaa-Helsinki-Vaalimaa-Kurkijoki
pe-su: kivijaloilla ja sukujen juurilla, kotipaikkojen etsintää ja löytämistä
su: matkapäivä, reitti sama
Majoitus: Kurkijoen kirkonkylässä Lopotissa Mihailin ”hostellissa” ja/tai 

perhemajoituksessa.
Ruokailut: sis. aamiaiset (ei to), yhden lämpimän ruuan/päivä (ei su).

Hinta: 320 €

 2. KULTTUURI- JA TALKOOMATKA 
to-ma 23.-27.5.2019 (5 pv)
Talkoomatkalla jatkamme edellisvuosien työtä keskimmäisellä ja vanhimmalla 
hautausmaalla. Poistamme vesaikkoa, raivaamme ja siistimme hautausmaita 
sekä etsimme uusia hautakiviä. 
Retkipäivänä teemme retken Valamoon. 
Anomme lupaa rajanylitykseen Parikkalan Syväorosta mennen tullen.
Alustava matkaohjelma:
to:  Turku-Loimaa-Helsinki, rajanylityspaikka varmistuu myöhemmin
pe ja la: yhteistä talkoilua ja iltaohjelmaa/omatoimiretket kivijaloille
su:  retki Valamoon
ma: kotimatka, rajanylityspaikka avoin
Majoitus: Kurkijoen kirkonkylässä Lopotissa Mihailin ”hostellissa” ja/tai 

perhemajoituksessa.
Ruokailut: sis. aamiaiset (ei to), yhden lämpimän ruuan/päivä (ei ma) ja lisäksi 

talkoopäivinä talkoolaisille keittolounaan. 
Muuta: Hinta sisältää retken Valamoon, opastukset ja mahdolliset 

sisäänpääsymaksut.

Hinta:  460 € 

 3. KARJALAN LUONNOSSA
la-ti 8.-11.6.2019 (4 pv)
Karjalan luonto on ainutlaatuinen, sieltä löytyy harvinaisuuksia: kasveja, lintuja 
ja pieneliöitä. Alkukesä on parhainta aikaa, muuttolinnut ovat saapuneet, 
kullerot kukkivat, luonto kukoistaa.
LUONTOASIANTUNTIJANA MATKALLA MUKANA  
PERTTI SIILAHTI.
Bussi lähtee Turusta ja ajaa Helsingin kautta kohti rajaa.
Alustava matkaohjelma:
la: Turku-Loimaa-Helsinki-Vaalimaa, yöpyminen Muolaassa Vanhassa Navetassa.
su: Tutustumme Äyräpäänjärven linnustoon ja kasvistoon, katsomme Kiviniemen 

kosken ja kuulemme sen merkityksestä Vuoksen kalastukseen ja luontoon. 
Pysähdymme muinaisella Tiurinlinnalla ja poikkeamme Räisälässä, ajamme 
Käkisalmen kautta Kurkijoelle, jossa yöpyminen. Iltakävely Kurkijoen Linnavuorelle.

ma: Pistäydymme Vätikän hiekoilla ja jatkamme Huuhanmäkeen Lahdenpohjassa, 
jossa käymme sotahistoriallisessa museossa, joka esittelee myös paikallista 
geologiaa (jos museo on avoinna), ajamme Sortavalan kautta Ruskealaan, 
tutustumme marmorilouhokseen, sieltä jatkamme Jänisjärven rannalle, 
yöpyminen Jänisjärven koillisrannalla Gardarika - lomakylässä.

ti: rajanylitys Niiralassa, Tohmajärvi-Lappeenranta-Helsinki-Loimaa-Turku
Majoitus: 1 yö Muolaa Vanha Navetta, 1 yö Kurkijoki Mihailin ”hostelli” ja/tai 

perhemajoitus sekä 1 yö Jänisjärvi Gardarika-lomakylä
Ruokailut: hinta sisältää aamiaiset (ei la), yhden lämpimän ruuan/päivä (ei ti).
Muuta: Matkalla kuljetaan luonnossa välillä haastavassakin maastossa. Kurkijoella 

kotipaikoilla käynteihin ei juurikaan jää aikaa vain myöhään tuloiltana.

Hinta:  450 €

 4. ÄÄNISEN KARJALA 
ti-la 23.-27.7.2019 (5 pv)

Äänisen aallot ja karjalaiskylät kutsuvat. 
Alustava matkaohjelma:
ti:  Turku-Loimaa-Helsinki-Vaalimaa, majoittuminen Sortavalassa.
ke:  Sortavala-Petroskoi, kaupunkikierros, majoittuminen Petroskoissa
to:  Retki Vepsän kansallisalueelle, Soutjärven kylään. Käymme 

kansallismuseossa, tutustumme Vepsän kulttuuriin ja maistelemme 
perinteisiä vepsäläisiä piirakoita (sis. hintaan), näemme puukirkkoja ja 
vepsäläisiä kyliä.  
Lounas Petroskoissa (sis. hintaan) 
Retki Karhumäkeen Kontupohjan kautta. Käymme Sandarmohissa, 
Stalinin vainojen uhrien teloitus- ja hautapaikalla sekä jatkosodan 
aikaisilla suomalaisten linnoitteilla., majoittuminen Petroskoissa

pe:  Petroskoi-Pietari Aunuksen kautta, lisämaksusta (30 €) jokiristeily 
Nevalla illalla, majoittuminen Pietarissa

la:  Kaupunkikierros, Pietari-Terijoki-Viipuri-Vaalimaa-Helsinki-Loimaa-
Turku

Majoitus: 1 yö Sortavala, hotelli Piipun Piha, 2 yötä Petroskoi hotelli 
Severnaja, 1 yö Pietari, hotelli Moskova.

Ruokailut: hinta sisältää aamiaiset (ei ti), yhden lämpimän ruuan/päivä 
(ei la).

Muuta: HUOM! ILMOITTAUTUMISET SUORAAN NEVA-TOURSIIN,  
yht. tiedot alla.

Hinta: 595 €, sisältää puolihoidon

ILMOITTAUTUMISET
Matka 1: 6.3.2019 mennessä
Matka 2: 20.3. mennessä
Matka 3: 1.4. mennessä
Kurkijoki-Säätiön toimistoon, Kuukankuja 1, Loimaa,  
saatio@kurkijoki.fi tai puh. 050 521 3336 ti ja to klo 9-14  
tai käymällä toimistossa

Matka 4: 27.5. mennessä
Turun Neva Toursin toimistoon, Eerikinkatu 20, Turku,  
omatoimimatkat@nevatours.fi tai 02 250 46 55 tai käymällä toimis-
tossa  (lisätietoja ja ohjelmia myös Kurkijoki-Säätiöltä,  
matkalla mukana säätiön edustaja)

RYHMÄVIISUMI
Matkojen hinnat eivät sisällä ryhmäviisumia.
Ryhmäviisumin hinta:                   Matkat 1 ja 2: 73,00 E
 Matka 3: 71,00 E       Matka 4: 68,00 E
Ryhmäviisumiohjeistus toimitetaan ilmoittautumisen jälkeen. 
Ryhmäviisumia varten tarvitset:

1. passikuvan (alle 6 kk vanha)
2. passikopion, Huom! passin oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen
3. matkavakuutustodistuksen (tarvittaessa hoitokuluvakuutuk-

sen saa matkanjärjestäjältä 2-8 E/vrk iästä riippuen, vain alle 
79-vuotiaille)

4. viisumianomuksen


