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Aika 
Pietarin aika on yhden tunnin edellä Suomen aikaa. Talviaikana 1.1.2013–30.3.2013 ja 27.10.–31.12.2013 
aikaero on 2 h. Laivan lähtö- ja saapumisajat ovat aina paikallista aikaa.  
 
 

Satamat 
Helsinki – Länsisatama 
Tyynenmerenkatu 8, 00220 Helsinki 
Lähtöselvitys: +358 (0)9 6187 2000 

Lähtöselvitys M/S Princess Maria: 
 
Ilman autoa matkustaville: 
Lähtöselvitys aukeaa 3,5 h ennen ja sulkeutuu 30 min ennen laivan ilmoitettua lähtöaikaa. 

Autolla matkustaville:  
Lähtöselvitys aukeaa 1 h 45 min ennen ja sulkeutuu 30 min ennen laivan ilmoitettua lähtöaikaa. 
 
Lähtöselvitys M/S Princess Anastasia: 

Ilman autoa ja autolla matkustaville: 
Lähtöselvitys aukeaa 3 h ennen ja sulkeutuu 30 min ennen laivan ilmoitettua lähtöaikaa. 

Valmistaudu esittämään lähtöselvityksessä St. Peter Linen varausvahvistus ja kaikkien matkustajien passit. 
Lisäksi hotellimatkalaisten tulee rajaviranomaisten pyynnöstä esittää hotellivahvistus (voucher). 
 
Maksuvälineet satamassa: käteinen, Visa, MasterCard, Maestro, Amex, EuroCard, Visa Electron, 
suomalaiset pankkikortit. (Diners ei käy)  
 
Yhteys keskustasta Länsisatamaan: raitiolinjat 9 ja 6T. Lisätietoja www.hsl.fi. 
 
 
Tukholma – Frihamnen  
Frihamnsgatan 21-23, 115 56 Stockholm 
Lähtöselvitys: +46 8 459 7700 
 
Lähtöselvitys M/S Princess Anastasia: 
 
Lähtöselvitys aukeaa 3,5 tuntia ennen lähtöä, sulkeutuu 1 h ennen lähtöä. 
 

Pietari 
Hyvä tietää 

   

http://www.hsl.fi/
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Laivaan palaavat risteilymatkustajat pääsevät takaisin laivaan klo 12:00 alkaen. 

Yhteys Frihamnenista Tukholman keskustaan: Bussilinja 1 

 
Tallinna – A-Terminaali 
Sadama 25 / 2 
15051 Tallinn 
Lähtöselvitys: +372 6 660 800 
 
Lähtöselvitys aukeaa 4 tuntia ennen lähtöä, sulketutuu 1 h ennen lähtöä. 
 
Kun laiva saapuu Tallinnaan, kaikkien matkustajien on poistuttava laivasta. Maihin mukaan tulee ottaa 
maihinnousukortti ja passi. Takaisin laivaan pääsee vain passintarkastuksen kautta. Maissakäynti ja 
passintarkastus on pakollinen lähdettäessä Tallinnasta Pietariin, koska silloin poistutaan Schengen-alueelta. 
 
Yhteys satamasta Tallinnan keskustaan: Bussilinja 2 
 
 
Pietari - Morskoi Voksal 
V.О., 1, Morskoy Slavy square 
+7 812 702 07 99 
 
Lähtöselvitys: 
Ilman autoa matkustavat: lähtöselvitys aukeaa 4 h ennen lähtöä, sulkeutuu 1 h ennen lähtöä.  
 
Maihinnousu Pietarissa ja paluu laivalle: 
Passintarkastuksessa tulee esittää passin lisäksi Arrival-kortti sekä maahantuloilmoitus, josta tulee täyttää 
molemmat puolet ennen passintarkastusta. Nämä liput ja kaavakkeet on annettu lähtöselvityksessä 
Helsingissä. Hotellimatkalaisten on rajaviranomaisten pyynnöstä voitava esittää hotellivahvistus (voucher). 
Paluumatkalla Pietarista tulee tehdä lähtöselvitys ennen passintarkastusta. Risteilymatkustajat voivat mennä 
suoraan passintarkastukseen. Paluumatkan passintarkastuksessa tulee esittää passin lisäksi Departure-
kortti sekä maahantuloilmoituksen toinen osa, joka jää itsellesi maihinnousun yhteydessä. Departure-kortti ja 
maahantuloilmoituksen toinen osa on säilytettävä huolellisesti Pietarissa olon aikana. 
 
Huom! Mikäli ostat alkoholijuomia Pietarista, huomioithan, että ne kerätään talteen laivamatkan ajaksi. 
Juomat palautetaan omistajalleen Helsingin satamassa 
 
 

Ryhmien lähtöselvitys: 
Matkanjohtaja, ryhmänkerääjä tai matkatoimistojen saattaja hakee koko ryhmän liput St. Peter Linen 
ryhmälähtöselvityksestä ja jakaa ne ryhmäläisille. He myös keräävät ryhmäläisten passit ja käy näyttämässä 
ne ryhmälähtöselvityksessä (esim. 10–20 passin nipuissa). Yksittäiset ryhmäläiset eivät voi hakea omia 
maihinnousukorttejaan ryhmälähtöselvityksestä. Ryhmänjohtajan olisi suositeltavaa saapua 
lähtöselvitykseen 1,5 h ennen arvioitua lähtöaikaa. Saattajat ja matkanjohtajat voivat käyttää satamassa 
palvelutiskiä (lähtöselvityspistettä vastapäätä), mutta tiskiä ei pysty etukäteen varaamaan, eikä näin ollen 
voida taata, että siinä on tilaa.  

 
Passi ja viisumi 
Passin tulee olla voimassa 6 kk Pietariin saapumisen jälkeen. 
 
Maihinnousuun ilman viisumia vaaditaan pakollinen henkilökohtainen shuttle-bussilippu (ei sisälly matkan 
perushintaan). Oleskelu Venäjällä ei saa ylittää 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen (max 2 yötä 
hotellissa). Paluun Suomeen on tapahduttava St. Peter Linen alkuperäisellä varauksessanne olevalla 
laivamatkalla. Rajalla tulee esittää myös vahvistetun hotellimajoituksen voucheri. 
 
Voimassa olevan Venäjän viisumit haltijat eivät tarvitse shuttle-bussikuljetusta. 
 
Ne matkustajat, jotka tarvitsevat Schengen alueen viisumin, tarvitsevat monikertaviisumin (multivisa) 
risteilyllä. Kertaviisumi kelpaa vain yhteen suuntaan. Lisätietoja Schengen alueella matkustettaessa 
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vaadittavista dokumenteista saa esimerkiksi ulkoministeriön nettisivuilta www.formin.fi valikosta Palvelut. 
Viisumia haetaan ensisijaisesti hakijan kotimaassa olevasta Suomen edustustosta. 
 

Laivalla 
– Laivalla käyvät maksuvälineinä eurot ja ruplat sekä yleisimmät luottokortit (mm. Visa ja Master Card).  
– Laivalla ei ole rahanvaihtopistettä. 
– Pyörätuolimatkustajien tulee aina varata invahytti, vaikka pyörätuoli olisi kokoon taittuva. 
– Laivan palvelut ovat avoinna laivan ollessa liikkeessä.   
 

Retket 
Retken ennakkoon ostaneiden tulee rekisteröityä ShorEx-tiskillä retkeä edeltävänä iltana klo 18:00–22:00 
välisenä aikana. Princess Marialla ShorEx-tiski sijaitsee kannella 4 (info-tiskin vieressä) ja Princess 
Anastasialla ShorEx-tiski kannella 6. ShorEx-tiskillä matkustajat saavat retkiliput ja tiedon retkelle lähtevien 
kokoontumispaikasta ja ajasta, bussin numerosta ja oppaan nimestä. Retkelle lähtevä ryhmä menee 
Pietarissa passintarkastuksen läpi yhdessä. Tarkistathan, että menet terminaalin parkkipaikalla odottavaan 
bussiin, jonka ikkunassa olevassa kyltissä on sama retken nimi kuin retkilipussasi. 
Retket voi ostaa myös laivalta, mikäli retkibusseissa on tilaa. Retkien myynti ennakkoon päättyy 48 h ennen 
lähtöä. 
M/S Princess Marialla matkustettaessa retkivaihtoehdot ovat vuodelle 2013: 
– Pietarin kaupunkikierros, kesto n. 3 h, hinta 35 eur/aik, 15 eur/lapsi 6-12 v. 
– Pietarin kaupunkikierros ja Eremitaasi, kesto n. 6 h, hinta 75 eur/aik. 35 eur/lapsi 6-12 v 
– Eremitaasi, kesto n. 3 h, hinta 40 eur/aikuinen, 20 eur/lapsi 6-12 v 
– Kaupunkikierros, veneajelu ja Vodka-museo, kesto n. 4 h, hinta 56 eur/aikuinen ja 28 eur/lapsi 6-12 v. 
– Kaupunkikierros, veneajelu ja Pietarhovi, kesto n. 7 h, hinta 115 eur/aikuinen ja 55 eur/lapsi 6-12 v. 
M/S Princess Anastasialla matkustettaessa retkivaihtoehdot ovat vuodelle 2013: 
– Pietarin kaupunkikierros, kesto n. 3 h, hinta 35 eur/aik, 15 eur/lapsi 6-12 v. 
– Pietarin kaupunkikierros ja Eremitaasi, kesto n. 6 h, hinta 75 eur/aik. 35 eur/lapsi 6-12 v 
– Eremitaasi, kesto n. 3 h, hinta 40 eur/aikuinen, 20 eur/lapsi 6-12 v 
 
Lisää tietoa retkistä www.nfc.fi  Retkien toteutuminen vaatii minimimäärän osallistujia. 
 

Shuttle-bussikuljetus Pietarissa 
St. Peter Linen järjestämä kaupunkikuljetus on kätevä ja turvallinen tapa matkustaa lauttasatamasta Pietarin 
keskustaan ja takaisin. Voit nousta bussista haluamallasi shuttle-pysäkillä. Shuttle-pysäkit ja – bussit 
tunnistat St. Peter Linen logosta. Bussiin noustessa tulee esittää Departure-kortti. 
 
Shuttle-bussit ajavat lauttaterminaalin, Sokos Palace Bridgen, Sokos Vasilievskyn ja Iisakin aukion välillä. 
Voit jäädä pois bussista millä tahansa pysäkeistä. Pysäkit on merkitty St. Peter Linen kyltillä. Aikataulu on 
saatavilla laivan infossa.  
 

Kuljetus Sokos Hotel Olympia Gardenille 

Hotellin asiakkaille on järjestetty erillinen kuljetus satamasta hotellille ja takaisin satamaan. Sokos Hotel 
Vasilieskylle ja Sokos Hotel Palace Bridgelle on shuttle-bussikuljetus. Bussit lähtevät laivan saavuttua 
satamaan ja paluukuljetus Olympia Gardenista hotellista lähtöpäivänä. Kysy tarkempi aikataulu hotellin 
vastaanotosta. 

 
 
MUUTA 
 

Rokotukset 
Tarkista rokotustesi voimassaolo ennen matkaa. Jäykkäkouristus ja kurkkumätä tulisi aina olla voimassa. 
Myös A-hepatiitti ja Polio on suositeltava. Eri maihin tarvittavista rokotuksista saat tietoa terveyskeskuksista 
ja Internetistä www.rokote.fi. 
 

Matkavakuutus 
Pyydämme varmistamaan, että matkavakuutuksenne on voimassa. Tarkistakaa, että vakuutusturva on 
riittävä ja kattaa yllättävät sairastumiset ja tapaturmat sekä mahdollisen sairaskuljetuksen Suomeen. 
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä peruutuskulujen varalta. Huom! 
Venäjälle matkustettaessa matkavakuutus on pakollinen. Matkavakuutuksen voi hankkia Nordic Ferry 
Centerin toimistosta tai Internet-sivuiltamme www.nfc.fi  

http://www.formin.fi/
http://www.nfc.fi/
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Matkustuslupa alaikäiselle ja nuorisoryhmät 
Lapsi 0-17 v tarvitsee kirjallisen matkustusluvan matkustaessaan jonkun muun kuin huoltajan tai omien 
vanhempiensa seurassa. Yksin matkustava 15–17 -vuotias nuori tarvitsee myös matkustusluvan. Alle 15-
vuotias ei voi matkustaa yksin St.Peter Linella. Matkustuslupalomakkeita saa toimistostamme tai sen voi 
tulostaa internet-sivultamme www.nfc.fi . 
 
Nuorisoryhmät voivat matkustaa St.Peter Linella valvojan seurassa. Nuorisoryhmän valvojalomakkeita 
saatavissa toimistostamme tai sen voi tulostaa internet-sivultamme www.nfc.fi . 

 
 
PIETARISSA 
 

Asukasmäärä 
Pietarissa on noin 4,7 miljoona asukasta ja se on Venäjän toiseksi suurin ja Euroopan neljänneksi suurin 
kaupunki. 
 

Valuutta 
Valuutanvaihto 
Ruplia saa pankeista (varmista paikkakuntasi pankista) ja esim. FOREX:ista. Pietarissa on lukuisia 
valuutanvaihtopisteitä (obmen valjuty), joissa vastaanotetaan euroja. Useat niistä ovat auki 24h. 
Rahanvaihdossa vaaditaan usein henkilötodistusta (passinkopio, henkilötodistus, ajokortti) – huomioi tämä, 
sillä passisi tulee olemaan hotellin säilytyksessä. Emme suosittele vaihtamaan ruplia kadulla, koska vaihtoon 
sisältyy aina riski huijauksesta. 
 

Luottokortit 
Luottokortilla voi maksaa useissa ravintoloissa ja suuremmissa kaupoissa. Luottokorttien käyttö lisääntyy 
jatkuvasti. Käteistä voi nostaa ruplina ja dollareina pankeista ja ruplia myös pankkiautomaateista. Paikallinen 
välityspalkkio on 2-5 %. Lisäksi maksat Suomeen luottokortin myöntäjän perimän palkkion ja nostomaksun 
(1,5-2 €/nosto). VISA on hyväksytyin, mutta myös MasterCard, Eurocard, Diners Club ja American Express 
tunnetaan. Kortin katoaminen tai varastaminen on ilmoitettava välittömästi kotimaahan (VISA +358 
80012400). 

 
Rupla 
Yksi rupla on sata kopeekkaa. Seteleiden nimellisarvot ovat 10, 50, 100, 500 ja 1 000 ruplaa. Metallirahojen 
nimellisarvot ovat 1, 2 ja 5, ruplaa ja 1, 5, 10, ja 50 kopeekkaa. Ennen vuotta 1997 lyödyt kolikot ovat 
arvottomia, eikä niitä pidä ottaa vastaan vaihtorahana. Yksi euro on noin 34 ruplaa, ja kääntäen: 100 ruplaa 
on noin 3 euroa.  
 

Ostokset 
Venäjän tunnetuin ostoskatu on Nevski Prospekt jolta löytyy kaikki mahdolliset merkkiliikkeet. Kadun varrella 
sijaitsee myös Euroopan vanhin ostoskeskus Gostiny Dvor joka käsittää kokonaisen korttelin. Kaupat ovat 
yleensä auki klo 10.00 – 19.00. Jotkut kaupat suljetaan lounasaikaan tunniksi. Isot tavaratalot ovat 
sunnuntaisinkin auki klo 11.00 - 18.00. Paljon on myös elintarvikekauppoja, jotka ovat auki 24h. Suosittuja 
tuliaisia ovat mm. käsinmaalatut lakkatyöt, kristallit, teekalustot ja muut astiat, etenkin kuuluisien Lomonosov- 
ja Gzhel-tehtaiden. 

 
Sillat 
Sillat avataan öisin laivaliikenteen takia n 02-05 väliseksi ajaksi Nevan ollessa sula (maaliskuu-marraskuu). 
Huolehdi, että ehdit sillan oikealle puolelle ajoissa. 
   
 

 
Kulkuyhteydet 
Taksit 
Viralliset taksit ovat yleensä väriltään keltaisia ja niitä on aika vähän. Virallisissa takseissa on 
pääsääntöisesti taksamittari. Yksityistakseissa ei ole mittaria, joten kyyti maksetaan etukäteen sovittuun 
hintaan. Yksityisfirmojen taksit ovat lähes monopoliasemassa useimpien hotellien ja ravintoloiden lähistöllä. 
Ottaessasi taksin kerro aina kuljettajalle määränpää ennen kyytiin nousemista ja sovi kyydin hinta. Jos 

http://www.nfc.fi/
http://www.nfc.fi/
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tuntuu, että kuski pyytää ylihintaa kannattaa aina tinkiä. On hyvä pitää passinkopio ja hotellin yhteystiedot 
mukana. 
 
Metro 
Metro on nopein tapa liikkua Pietarissa. Se on turvallinen ja liikennöi keskiyöhön asti. Lippuja (esim. 5 tai 10 
matkan magneettiraitalippuja) tai ruskeita metallisia kertapoletteja (zheton) saa joka metroaseman 
myyntiluukulta. Kertamaksu on n. 13 rub. Illalla ruuhkaa on vähemmän, sillä päivittäin metroa käyttää 
useampi miljoona pietarilaista. Metron opastekyltit ovat pääosin vain venäjäksi. 
 
Bussit, raitiovaunut, johdinautot, Marshrutkat 
Yleensä bussit, raitiovaunut ja johdinautot ovat päivällä täysiä, mutta ne ovat helppo tapa tehdä lyhyitä 
matkoja keskustassa. Niillä voi myös ajella lenkkejä nähtävyyksien katselemiseksi. Marshrutkat ovat bussin 
ja taksin välimuotoja, pieniä pakettiautoja, jotka ajavat tiettyä reittiä edestakaisin. Marshrutkoille ei ole 
olemassa omia pysäkkejä; reitti alkaa ja loppuu usein metroasemalle ja ne pysähtyvät matkustajan toiveiden 
mukaisesti sopivassa paikoissa. Kyyti maksetaan (n. 20 ruplaa) kuljettajalle, ja hänelle kerrotaan missä 
kyydistä halutaan jäädä pois. Kaikissa maailman suurkaupungeissa julkiset kulkuneuvot ovat taskuvarkaiden 
suosikkipaikkoja, joten pidä tarkkaa huolta henkilökohtaisesta omaisuudestasi. 

 
Ruoka ja juoma 
Pietari on täynnä erilaisia ravintoloita aina edullisista grilleistä kalliisiin ravintoloihin. Kaupungista löytyy mm. 
japanilaisia, korealaisia, italialaisia ja intialaisia ravintoloita, ja tietysti venäläisiä.  
 
Munkkibaarit  
Kansallisen kahvilakulttuurin ääreen löytää etsimällä kansankahvilan, missä tarjoillaan pieniä 
tomusokerikuorrutteisia munkkeja maitokahvin kera.  
 
Teehuoneet  
Pietarissa varsin yleisiä ovat myös erilaiset teehuoneet. Paikoissa tarjoillaan kaikenlaisia teelaatuja, sekä 
yleensä erilaisin maustein maustettuja vesipiippuja. Viihtyisiä esimerkiksi Ulitsa Rubinstein, Nebereshnaja 
Reki Fontanki ja Ulitsa Dumskaja.  
 

Juomaraha 
Ravintolassa hyvä tapa on jättää n. 10 % tippiä. Ravintolan (mutta ei teatterin) narikan hoitajalle sujautetaan 
50 ruplaa.  
 

Sähkövirta 

220 v kuten Suomessakin. 

 
 
Matkaehdot 
Nordic Ferry Center Oy toimii St Peter Line –varustamon risteilyjen ja reittimatkojen pääedustajana. 
Matkoihin noudatetaan Nordic Ferry Centerin maksu- ja peruutusehtoja sekä varustamon yleisiä kuljetus- ja 
turvallisuussäädöksiä jotka ovat molemmat saatavilla toimistostamme tai osoitteesta www.stpeterline.com ja 
www.nfc.fi. 
 
Hotellipakettien vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Nordic Ferry Center Oy ja hotellipaketteihin 
sovelletaan yleisiä valmismatkaehtoja sekä lisäehtoja, jotka ovat saatavilla toimistostamme tai osoitteesta 
www.nfc.fi. Nordic Ferry Center ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista.  
 
Pidätämme oikeudet muutoksiin. 
 
Nordic Ferry Center Oy 
Pieni Roobertinkatu 13 B, 00130 HELSINKI 
Puh. +358 (0)9 2510 200 
Aukioloajat ma –pe 9-17 

http://www.nfc.fi/

