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KAUNIS PIETARI – LÄHIN METROPOLIMME

27.09.2012 torstai
Kokoontuminen Länsisatamaan, josta klo 19.00 lähtee St. Peter Linen m/s Princess Maria kohti
Pietaria. Majoittuminen jaetuissa 2 h sisähyteissä. Buffee illallinen laivalla.
Princess Maria laiva on rakennettu Wärtsilän telakalla Turussa 1981. Alus kuului aikaisemmin mm.
Silja Line -varustamolle jolloin se seilasi nimellä m/s Finlandia. Laiva on remontoitu vuosina 2009–
2010. Matkustajapaikkoja on yhteensä 1638, autopaikkoja 395 ja matkustaja-hyttejä 606. Laivan
pituus on 169 metriä.

28.09.2012 perjantai
Hyvin nukutun yön jälkeen nautimme aamiaisen ja saavumme Pietariin klo 09.30. (Morskoi
Voksal)
Pietari Suuri perusti kaupungin vuonna 1703 alkujaan suojalinnoitukseksi Neva-joen varrelle. Kaupungin alueella on 42 saarta, joita yhdistää 340 siltaa, Pietaria kutsutaan näin ollen myös pohjoisen
Venetsiaksi. Pietarin alkuperäinen rakennussuunnitelma 1700-luvun alusta edustaa kaupunkisuunnittelussaan ainutlaatuista saavutus-ta suunnitelman vaativuuden ja järjestelmällisyyden suhteen.
Rakennuksia on ollut suunnittele-massa lukuisa määrä kuuluisia ark-kitehteja. Pietari tunnetaan kulttuurikaupunkina, jonka vetonaulo-ja ovat monet nähtävyydet ja yli sata museota. Pietarin historiallinen keskusta on UNESCOn maail-manperintökohteiden luettelossa.

Pietarin satamassa meitä on vastassa oma korkeatasoinen tilausajobussi sekä suomenkielinen
oppaamme. Teemme kaupunki-kiertoajelun, jolla näemme Pietarin merkittävimmät ja
tutuimmat nähtävyydet; näistä suurin osa sijaitsee kaupungin historiallisessa keskustassa.
Saamme hyvän yleiskuvan tästä kauniista metropolista. Käynti Verikirkossa.
Majoittuminen keskustahotelliin, esim.
Hotelli Moskova , Pietari, Aleksanteri Nevskin aukio 2 — +7 (812) 333-2-444
Yksi Pietarin suurimmista hotelleista sijaitsee kaupungin keskustassa Nevan rantakadulla lähellä
Nevski prospektia.
Hotellin yhteydessä on tilava ja mukava pysäköintialue. Hyvät liikenneyhteydet (johdinautot, ratikat,
pakettiautot, sisäänpääsy metroon sijaitsee hotelli rakennuksessa) mahdollistavat vieraille
vaivattoman pääsyn Pietarin historiallisiin nähtävyyksiin, mm. Palatsin rantakadulle, Eremitaasiin,
Amiraliteetille, Kasanin tuomiokirkolle, venäläisen taiteen museoon 15 minuutissa. Hotellin ikkunoista

on hyvä näköala Aleksanteri-Nevskin luostariin (yksi vanhimmista arkkitehtonisista kokonaisuuksista
1700-luvulta), Aleksanteri Nevskin sillalle ja Nevalle.
Moskova-hotelli uudistettiin täysin vuonna 2007, ja hotelli on saanut uuden nykyaikaisen ilmeen.
Helmikuussa 2008 hotelli sai neljän tähden luokituksen. Vierailijoiden käytössä on 825 eritasoista
hotellihuonetta.

Majoittumisen jälkeen nautimme yhteisen lounaan, minkä jälkeen ilta vapaata aikaa yhteiseen
illalliseen asti. Sen nautimme ravintolassa kaupungilla oppaan saattamana.

29.09.2012 lauantai
Aamiaisen jälkeen, aamupäivällä lähdemme tutustumaan Eremitaasiin, jossa on opastettu
tutustumikierros.
Entiseen tsaarien palatsiin on nykyään sijoittunut maailmankuulu Russian State Hermitage museo. Eremitaasi on eräs maailman merkittävimpiä taidemuseoita. Se on Venäjän suurin
taidemuseo ja sisältää näytteillä olevia esineitä yli kolme miljoonaa kappaletta. Eremitaasin
katsotaan olevan perustettu vuonna 1764, yleisölle se avattiin kuitenkin vasta v. 1863. Tällä
hetkellä Eremitaasi käsittää viisi rakennusta: Talvipalatsin, Pienen Eremitaasin, Vanhan
Eremitaasin, Uuden Eremitaasin ja Eremitaasin teatterin.
Kierroksen päätteeksi nautimme maittavan keittolounaan, ja poikkeamme vielä ostoksilla
aikataulun salliessa. Ilta vapaa.
30.09.2012 sunnuntai
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä vapaata.Hotellista lähdemme noin kello 12.00 tutustumme
Pushkinin ja Katariinan palatsiin ja nautimme lounaan. Retken jälkeen kuljetus satamaan.
Passintarkastusta varten varattava aikaa pari tuntia.
Princess Maria lähtee kohti Helsinkiä klo klo 19.00, laivalla buffee illallinen.
1.10.2012 maanantai
Aamiainen laivalla. Laiva saapuu Helsinkiin klo 08.00 (Länsisatama)
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