Kurkijoki-Säätiön

MATKAT 2020
1. KIVIJALKAMATKA
to-su 30.4.-3.5.2020 (4 pv)
Vietä Vappu Karjalassa, kuuntele kevättä, etsi ja löydä sukusi
kotipaikkoja Kurkijoelta. Kevät on parasta aikaa, ruoho on matalaa ja
maamerkit erottuvat hyvin.
Tälle matkalle anomme ryhmälle Alhoon ja Sorjoon ja yksityisille omille
paikoille rajavyöhykelupia (lisämaksu).
Alustava matkaohjelma:
to: Loimaa-Turku-Helsinki-Vaalimaa-Kurkijoki
pe-la: kivijaloilla ja sukujen juurilla, kotipaikkojen etsintää ja löytämistä
bussilla ja takseilla (lisämaksu)
su: kotimatkapäivä, reitti sama
Majoitus: Kurkijoen kirkonkylässä Lopotissa Mihailin hostellissa ja /tai
perhemajoituksessa.
Ruokailut: sis. aamiaiset (pe-su), yhden lämpimän ruuan/päivä(to-la).
Hinta: 320 €
Vastuullinen matkajärjestäjä:

2. TALKOOMATKA
ke-su 20.-24.5.2020 (5 pv)
Kurkijoen hautausmailla riittää tehtävää. Keskimmäisellä ja
vanhimmalla hautausmailla jatkuu raivaaminen, vesaikkojen
poistaminen, hautakivien etsiminen, nosto ja puhdistaminen.
Mahdollisuus myös kotipaikalla käynteihin omatoimisesti. Anomme
menomatkalle rajanylityslupaa Parikkalan Syväorosta.
Alustava matkaohjelma:
ke: Loimaa-Turku-Helsinki-loppureitti varmistuu myöhemmin
to-pe: yhteistä talkoilua ja iltaohjelmaa/omatoimiretkiä kotipaikoille
la: retkipäivä mm. Hiitolan Tiurilaan ortodoksihautausmaalle
su: kotimatkapäivä
Majoitus: Kurkijoen kirkonkylässä Lopotissa Mihailin hostellissa ja /tai
perhemajoituksessa.
Ruokailut: sis. aamiaiset (to-su), yhden lämpimän ruuan/päivä(ke-la) ja
talkoolaisille talkoopäivinä keittolounaan hautausmaalla.
Hinta: 430 €
Muuta. hinta sisältää retkipäivän ja mahdolliset sisäänpääsymaksut
Vastuullinen matkajärjestäjä:

3. KARJALAN KARTANOITA JA SOTAPAIKKOJA
ti-pe 2.-5.6.2020 (4 pv)
Karjalan kartanoissa ja taistelupaikoilla kuljetaan Ehnroothin suvun
jalanjäljissä, pyritään saamaan rajavyöhykelupa Tyrjään, jossa Adolf
Ehnrooth haavoittui. Tutuiksi tulevat Kurkijoen ja Hiitolan hovit ja
kartanot, Äyräpään ja Tienhaaran taistelut.
Alustava matkaohjelma:
ti: Loimaa-Turku-Helsinki-Värtsilä, jossa rajanylitys-Sortavala
ke: aamiainen, opastettu kiertoajelu Sortavalassa, Tyrjä (jos saadaan lupa),
Tyrjän taistelut, Kurkijoen ja Hiitolan hovit ja kartanot, italialainen osasto
Kurkijoella, Muolaa
to: aamiainen, Äyräpään taistelut, Muolaan hovi, Viipuri
pe: aamiainen, opastettu kiertoajelu Viipurissa, Viipurin menetys ja Tienhaaran
taistelut, kotimatka: Viipuri-Vaalimaa-Helsinki-Turku-Loimaa

Majoitus: Sortavalassa hotelli Sortavala, Muolaassa Vanha Navetta, Viipurissa hotelli
Druzhba
Ruokailut: sis. aamiaiset (ke-pe), päivälliset (ti-to)
Hinta: 450 €
Muuta: hinta sisältää opastukset ja mahdolliset pääsymaksut.
Matkalla mukana
Hans Adolf Ehnrooth
Vastuullinen matkajärjestäjä:

4. VIENAN KARJALA
ti-la 7.-11.7.2020 (5 pv)
Koe ja näe Vienan Karjalan karjalaiskylät: Vuokkiniemi, Uhtua/Kalevala ja
Jyskyjärvi. Muina tutustumiskohteina: Karhumäki ja Suojärvi.
Alustava matkaohjelma:
ti: Turku-Loimaa-Helsinki- Lahti-Mikkeli-Kuopio-Kajaani-Kostamus, majoittuminen
ja illallinen Kostamuksessa
ke: pieni kierros Kostamuksessa, tutustuminen Vuokkiniemeen, sieltä kohti Uhtuaa/
Kalevalaa, jossa illallinen ja yöpyminen. Tutustumista kaupunkiin.
to: Uhtua-Jyskyjärvi (kierros), matka jatkuu Rukajärven kautta Karhumäkeen, jossa
majoittuminen ja illallinen
pe: Karhumäki-Aunus-Pitkäranta, jossa majoittuminen ja illallinen, omatoimista
tutustumista.
la: Pitkäranta-Värtsilä,, jossa rajanylitys. Värtsilä- Lappeenranta-Helsinki-Loimaa-Turku
Majoitukset: Kostamus, Uhtua, Karhumäki ja Pitkäranta
Ruokailut: sis. puolihoidon
Hinta: 590 €
Muuta. hinta sisältää opastukset ja mahdolliset sisäänpääsymaksut
Vastuullinen
matkanjärjestäjä:

RYHMÄVIISUMI
Matkojen hinnat eivät sisällä ryhmäviisumia. Hinnat 70-80,00, hinta määräytyy
matkanjärjestäjän ja matkan pituuden mukaan.
Ryhmäviisumiohjeistus toimitetaan ilmoittautumisen jälkeen.
Ryhmäviisumia varten tarvitset:
1. passikuvan (alle 6 kk vanha)
2. passikopion (HUOM! tarkista, että passisi on voimassa 6 kk matkan
jälkeen)
3. matkavakuutuksen (joillakin matkoilla mahdollisuus saada matkanjärjestäjän kautta)
4. viisumianomuksen

ILMOITTAUTUMISET:
Matka 1: 24.2. mennessä
Matka 2: 20.3. mennessä
Matka 3: 27.3. mennessän
Kurkijoki-säätiön toimistoon, Kuukankuja 1, Loimaa,
saatio@kurkijoki.fi tai puh. 050 521 3336 ti ja to klo 9-14.
Matka 4: 4.5. mennessä
Turun Neva Toursin toimistoon, Eerikinkatu 20, Turku, omatoimimatkat@nevatours.fi tai 02 250 4655 (lisätietoja ja ohjelmia myös Kurkijoki-säätiöltä, matkalla
mukana säätiön edustaja)

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

MATKAOHJELMIIN JA HINTOIHIN VOI TULLA MUUTOKSIA!

