Kohosen Sukuseuran Sortavalan ja Valamon matka heinäkuussa 2010
Matka-aika
Hotelli

Ryhmä I
9-11.7.2010
Ryhmä II
9-12.7.2010
Seurahuone, Sortavala

pe - su kolmen päivän matka
pe - ma neljän päivän matka

Hyvä matkalainen, sinun on mahdollista valita joko kolmen päivän matka tai neljän päivän matka sen
mukaan, miten lomasi tai aikataulusi sallii. Tämä on mahdollista, koska olemme varanneet kaksi bussia.
Menomatkalla toinen bussi kulkee reittiä Helsinki-Lahti-Sortavala ja toinen bussi reittiä Seinäjoki-JyväskyläSortavala. Tämä edellyttää, että riittävä määrä matkustajia (väh. 25 per bussi) saadaan kumpaankin bussiin.
Tulomatkalla bussien reitit voidaan määritellä uudelleen, kun tiedetään, miltä suunnalta kummankin
paluuryhmän osallistujat tulevat. Sukuseuran hallituksessa on tehty päätös, että tarpeen mukaan voidaan
myös varata lisäksi pikkubussi kumpanakin päivänä Niiralasta eteenpäin kaikkien paluumatkan
helpottamiseksi. Tämä kuitenkin nähdään vasta sen jälkeen, kun tiedämme osallistujat (30.4.2010 jälkeen).

Matkaohjelma:
pe

n. klo 6:00 lähtö Helsingistä/Seinäjoelta bussilla kohti Niiralaa ja Sortavalaa
Illansuussa saapuminen Sortavalaan
Majoittuminen hotelliin / Illallinen hotellissa
Sortavalan kiertoajelu tai erikseen sovittuja, lyhyitä kotiseuturetkiä toiveiden mukaan

la

Aamiainen hotellissa
Klo 9:00 kantosiipialuksella Valamoon
Opastettu retki Valamossa, lounas ja tutustuminen Vladimirin Skiittaan
Iltapäivällä kantosiipialuksella Niikkananlahteen, Ylösnousemuksen Skiitta,
Getsemanen Skiitta ja Öljymäki
Paluu Sortavalaan n. klo 18.00 / Illallinen hotellissa
Erikseen sovittuja, lyhyitä kotiseuturetkiä toiveiden mukaan

su

Aamiainen hotellissa (Molemmat ryhmät)
Huoneiden luovutus ja lähtö Suomeen (Ryhmä I)
Illalla saapuminen Helsinkiin/Seinäjoelle (Ryhmä I)
-------------------------------------------------------------Erikseen sovittuja kotiseuturetkiä toiveiden mukaan (Ryhmä II)
Illallinen hotellissa (Ryhmä II)

ma

Aamiainen hotellissa (Ryhmä II)
Huoneiden luovutus ja lähtö Suomeen (Ryhmä II)
Illalla saapuminen Helsinkiin/Seinäjoelle (Ryhmä II)

Kotiseuturetket:
Pyrimme järjestämään retkiä eri sukuhaarojen tärkeimmille asuinsijoille, sen mukaan, miten toiveita
on esitetty ilmoittautumislomakkeessa, mikäli riittävä määrä lähtijöitä saadaan mukaan. Tavoitteena
on parhaalla mahdollisella tavalla räätälöidä joko bussi- tai taksikuljetus ryhmien koon mukaan.
Kolmen päivän matka keskittyy Sortavalan kaupunkiin ja Valamoon, lyhyille kotiseuturetkille jää
aikaa vain perjantai- ja lauantai-illat, neljän päivän matkalla kotiseuturetkiin jää koko sunnuntai.
Jatko-ohjeet kaikille matkalle osallistuville:
Toukokuun alkupuolella tulemme lähettämään teille tarvittavat tiedot ryhmäviisumin hakemista
sekä matkan maksamista varten. Annamme myös tarkat tiedot bussien reiteistä ja aikatauluista sekä
muita matkaan liittyviä lisätietoja.
Palauta oheinen lomake täytettynä 30.4.2010 mennessä. Tervetuloa matkalle!

