
Bussimatka Pärnusta Pietariin 8.-11.9.2020 
 
Nevan rantoja kiertävää Pietaria pidetään yhtenä Euroopan kauneimmista kaupungeista. 
Palatsien, kirkkojen, kanavien, siltojen, loisteliaan arkkitehtuurin, arvokkaiden 
taideaarteiden ja lukuisien kulttuurinautintojen sekä makunautintojen täyttämä Pietari 
lumoaa kävijänsä. Pietari yllättää aina... 

 
8.9., tiistai 
Klo 8.00 Tilausbussilla Pärnu-hotellin edessä Narvan suuntaan ( 295 km ja n. 4- 4,5 tuntia). Rajan ylitys 
Narvassa e-viisumien avulla, rajalla menee yleensä n. 1,5- 2 tuntia ja Narvasta Pietariin 3 tuntia ( 150 km) ja 
sieltä ydinkeskustaan...riippuu liikenteestä. Matkalla tietenkin kahvipysähdys ja 
jaloittelutaukoja...Oletettavasti saavutaan Pietariin n. Klo 18 paikkeilla. Majoitus Pietarissa Allegro-
Ligovsky hotelliin https://www.allegro-hotel.ru/, joka sijaitsee aivan kaupungin keskustassa. 
Majoituksen jälkeen on hyvä lähteä pienelle lenkille Nevski prospektia pitkin. Hotellia vastapäätä on uusi iso 
kauppakeskus ja paljon kahviloita, ravintoloita... 

 
9. 9., keskiviikko 
Aamiaisen jälkeen lähdetään linja-autolla opastetulle kaupunkikierrokselle, jonka aikana nähdään Pietarin – 
Paavalin linnoitus, jonka kirkkoon on haudattu suurin osa Venäjän tsaareja perheineen Pietari Suuresta 
alkaen. Nähdään elegantti Palatsiaukio, upea Talvipalatsi, Iisakin kirkko ja Amiraliteetti, Pietarin tunnetuin 
maamerkki. Yhteinen lounas kierroksen jälkeen. 
Iltapäivällä vierailu Eremitaasimuseoon. Talvipalatsi on nähtävyys jo itsessään puhumattakaan Matissen, 
Rembrandtin tai da Vincin kuuluisista teoksista. Eremitaasin kokoelmassa lasketaan nykyään olevan n. 3 
miljoonaa taide-esinettä. Eremitaasi ei ole pelkästään taidenäyttely, vaan se edustaa myös venäläisen 
kulttuurin historiaa.  
Illalla Pietarin kanavaristeily. 
 
10.9., torstai 
Aamiaisen jälkeen lähdetään Pietarhoviin, jossa klo 11.00 alkaa toimia upeat suihkulähteet. Lounas 
Pietarhovin kaupungissa, jonka jälkeen ajetaan takaisin Pietariin. Iltapäivällä on vapaata aikaa tutustua 
kaupungin nähtävyyksiin sekä museoihin omatoimisesti. Halukkaille opastettu metrokierros. Pietarissa on 
helppo käyttää julkista paikallisliikennettä, kuten metroa. 
Illalla on mahdollisuus lisämaksulla osallistua Nikolaevskyn palatsin folk-showesitykseen tai balettiin, 
sirkukseen tms. (kulttuuriohjelma selviää 1 kk ennen aiottua matkaa!) 
 
 
11.9., perjantai 
Aamiaisen jälkeen aloitetaan paluumatkan Pärnun suuntaan, mutta paluumatkalla poiketaan Tsarskoje Selon 
kautta ja tehdään tutustumiskierros Katariinan palatsissa, jossa sijaitsee myös kuuluisa meripihkahuone. 
Palatsia ympäröi myös kaunis puisto. Pushkinosta jatketaan Hatsinaan ja katsotaan, miten inkeriläiset siellä 
pärjäävät. Hatsinasta Narvan suuntaan, taas rajanylitys ja saapuminen Pärnuun illalla aika myöhään. 
 
Hinta: 495 EUR/hlö  
Hinta sisältää: bussikuljetus Pärnusta alkaen koko matkalle, e-viisumi, 3-yön majoitus Allegro-hotellissa 2- 
hengen huoneissa https://www.allegro-hotel.ru/ aamiaisineen, opastettu kaupunkikierros, kanavaristeily, 
Eremitaasimuseo, Pietarhovin kesäpalatsin upea puisto suihkulähteineen, Katariinan kesäpalatsi ja 2 
lounasta. Hinta on laskettu min 25 matkustajan mukaan. 
 
Lisämaksulla: Majoitus yhden hengen huoneessa 115 eur/3 yötä. Nikolaevskyn palatsissa tasokas folk-show 
55 eur, sirkus 40 eur, teatteri alk. 90 eur, Iisakin kirkko 18 eur, Kirkko veren päällä 15 eur, Venäläisen 
taiteen museo n.15 eur, Jusupovin palatsi à 25 eur (ainoastaan opastettuna!) jne. Illallinen Pietarissa alk. 25 
eur. 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä Jalo Loma/Oy Jalo Ab. Ilmoittautumiset Pietarin retkelle 1.6.2020 mennessä 
anne@jalotours.comError! Hyperlink reference not valid. 


