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ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN SATAKUNNAN LENNOSTON KILTAMATKALLE

Satakunnan Lennoston Kilta on jälleen järjestämässä perinteistä kiltamatkaa. Suunniteltu matkakohde on Valko-Venäjän Minsk ja matkan ajankohta on syyskuun alussa 2019. Alustavat jäsenille tehdyt tiedustelut ovat tuottaneet myönteistä palautetta, onhan kohde varsin lähellä, kiinnostava ja lyhyillä lentomatkoilla viisumivapaa, mutta toisaalta vähän käyty. Matkatoimistojen
kanssa käytäviä neuvotteluja varten pyydetään kiltalaisilta ennakkoilmoittautumisia. Matka toteutetaan, mikäli riittävää kiinnostusta löytyy. Vähimmäismääräksi olemme ajatelleet 20 osallistujaa, puolison kanssa tai ilman.
Jos matka kiinnostaa, pyydämme ilmoittamaan osallistumishalukkuudesta yksin tai kaksin
killan sihteerille Jarmo Aallolle 15.11.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen
jarmoaalto@dnainternet.net tai puhelimella numeroon 044 2709297.
Lopullisia ilmoittautumisia varmistettaessa ennakkoilmoittautuneet ovat etusijalla.
Maksujärjestelyjen osalta ennakkomaksu 250,00 euroa / henkilö on tarkoitus kerätä pian lopullisten ilmoittautumisten jälkeen ja loppumaksu lähempänä matkaa.
Matka on ajateltu toteuttaa seuraavan alustavan matkasuunnitelma mukaan.
Satakunnan Lennoston Killan kiltamatka Minskiin 6.-9.9.2019
Matkan kesto 4 päivää / 3 yötä
Hinta: noin 600 € jaetussa 2h huoneessa, 1 hh lisämaksu 80 €.

SATAKUNNAN LENNOSTON KILTA ry.

WWW.satakunnanlennostonkilta.fi

Y-tunnus: 1454478-9
Puheenjohtaja Markku Määttänen
Sihteeri Jarmo Aalto
Rahastonhoitaja Markku Kallvikbacka

Nordea FI 78 2094 1800 0261 72
Puh +358 (0)405033099
Puh + 358 (0)44 2709297
Puh + 358 (0)40 7343718

SWIFT NDEAFIHH
markku.maattanen@pp.inet.fi
jarmoaalto@dnainternet.net
markku.kallvikbacka@outlook.com
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Matkaohjelma
1.päivä

Lento Helsinki - Minsk / Hotelli Yubileiny *** /

Kokoontuminen Helsinki Vantaa lentoasemalla, Terminaali 2 klo 14.35. Lento Minskiin. Klo
18.00 saapuminen Minskiin, kuljetus hotelliin. Yhteinen tulo illallinen hotellin ravintolassa.
2.päivä

Minsk - Stalinin linja - Minsk / Hotelli Yubileiny*** / A

Aamiaisen jälkeen kaupunkikierros. Tutustumme kaupungin historiaan 800-luvun ruhtinaskunnasta nykyaikaan. Nähdään Punainen ja Neitsyt Marian tuomiokirkko, Pyhän Bernhardin miesten ja naisten luostarit, raatihuone ja vanhat markkinat, muinainen Nemiga ja yläkaupunki.
Matka jatkuu Minskin ulkopuolelle Stalinin linjalle, jossa tutustuminen Neuvostoliiton 1930-luvun
lopun puolustusketjuun. Paluumatkalla vierailu Minskin sotamuseossa. Illallinen. Mahdollisesti
teatteri tai sirkus (lisämaksu).
3.päivä

Minsk - Nesvizh - Mir - Minsk / Hotelli Yubileiny*** / A, I

Aamiainen hotellissa. Retki 100 km Minskistä lounaaseen kahteen Valko-Venäjän vanhimpaan
kaupunkiin, Nesvizhiin ja Miriin. Nesyizhissä nähdään 1500 - 1700 -luvun rakennuksia, raatihuone ja tori sekä vieraillaan linnassa, joka on toiminut noin 400 vuoden ajan yhden Puolan vaikutusvaltaisimman ja rikkaimman aatelissuvun, Radziwillien residenssinä. Nesvizhin linna on
Unescon maailmanperintökohde. Lounastauko ja kuljetus Miriin (30km). Kaupungin käyntikortti
on kaunis linna (myös Unescon suojelukohde). Pieni kävelykierroksen linnan alueella. Ennen
toista maailmansotaa Mir oli tärkeä juutalaisten hengellinen keskus. Lyhyt kaupunkikierros,
jonka aikana nähdään juutalaiset oppilaitokset ja synagoga. Paluu Minskiin noin klo 17.00. Matkan päättäjäisillallinen.
4.päivä

Paluulento Minsk - Helsinki / A

Aamiainen hotellissa. Hotellista lähtö klo 10.00, jolloin lentokenttäkuljetuksen varrella käydään
Hatynin ulkoilmamuseossa toisen maailmansodan siviiliuhrien muistomerkillä. 14.30 - 15.50
suora lento Minsk - Helsinki (Belavia).
Hintaan sisältyy:
- lennot Helsinki - Minsk - Helsinki (lentoyhtiö Belavia)
- 3 yötä Minskissä 2hh aamiaisineen hotelli Yubileiny*** (http://www.yhotel.by/en/)
- matkaohjelman mukaiset kuljetukset ja retket
- ruokailut (3 hotelliaamiaista, 1 illallinen hotellissa ja päättäjäisillallinen tasokkaassa ravintolassa)
- opaspalvelu suomen kielellä
Hintaan eivät sisälly:
- lounaat
- alkoholijuomat ruoan yhteydessä
- mahdolliset teatteri tai sirkusliput
- matkavakuutus (pakollinen rajanylityksessä)
- juomarahat
Mahdolliset tiedustelut puheenjohtaja Markku Määttänen tai sihteeri Jarmo Aalto.
Satakunnan Lennoston Killan hallitus

