
 

Hörkön sukuseurojen matka Johannekseen ja Viipuriin 26.5. – 28.5.2017 

 
 
26.05.(perjantai) Lieto-Turku-Paimio-Salo-Helsinki-Vaalimaa –Viipuri 
  

 Lieto/ Shell-Roine    05.30  
Turku/linja-autoasema (laituri 9)   06.00 
Piikkiö/ Shellin pys.    06.20 

 Paimio/ Vistamatkat, Vistantie 24   06.30 
 Halikko/ Design Hill (tarvittaessa)   06.40 

Salo / Piihovi (bussiruudut, tarvittaessa)  07.00 
 Lohja / ABC-Routio    07.40-08.10 
 Helsinki/ Kiasman pysäkki (tarvittaessa)  09.15 

Karhula /ABC-Amiraali     (tauko)    10.45-11.45 
Vaalimaa/ Ylä-Urpala tullit      n. 12.30-14.00 
Viipurin Veikot (ostoksia+ rahanvaihtoa) n. 14.10-14.30 
Viipuri/ hotelli Viipuri,  majoittuminen  n. 15.30 
Viipurin kirjasto ja omatoiminen kaupunkikierros 
päivällinen      19.00 
 

27.05. (lauantai) Kotikyläpäivä Johanneksessa 
Aamiainen hotellissa. Lähtö hotellilta klo 8.30 johannekseen- käydään 

muistomerkeillä ja jatketaan Kaijalaan-Koskijärvelle ja haluttaessa 
Tikkalaan ja Karhulaan. Edetään hitaasti läpi kylien- välillä pysähdel- 
len,mahdollinen asuinpikkojen esittely autosta. Halukkaat jalkautuvat 

kylille. Kahvittelemme Koskijärvellä Antti Hörkön entisen talon kohdalla . 
n. klo 13 tienoilla.Lähtö Viipuriin klo 15 tienoilla- sovitaan matkalla tar-

kemmin. Päivällinen Pyöreässä tornissa 19. 
  

28.05.(sunnuntai) Viipuri-Vaalimaa-kotimatka 
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus ja tavarat bussiin 09.00. Ensin 

punaisen lähteentorin kautta jonka jälkeen mahdollisuus käydä 
pellavakaupassa (avautuu klo 10) ja sitten kauppahallilla, josta lähtö  

12.30  Vaalimaalle, jossa tullimuodollisuudet ja mahdollisuus täydentää 
ostoksia taxfree- myymälässä. Paluureitti sama kuin tulomatkallakin. 
Tarpeelliset tauot matkalla (Karhulassa ja Lohjalla). Turun seudulla 

olemme 21 tienoilla. 
 

Matkan hinta:  255   €/henk. + viisumipaketti 75 €/henk.=yht. 340 €/henk. 
*sisältää seuraavat palvelut: 
-bussimatkat ohjelman mukaan Vistamatkojen bussilla 
-majoitus Viipurissa hotelli Viipurissa  H2 huoneissa 
-aamiaiset x 2  ja 2 x päivällinen   
-rekisteröintimaksu hotelliin+viisumi, sen sähköinen siirto, 
-viisumikeskuksen palvelumaksu 
-Fennian matkustajavakuutus 
  

 
 



 

Lisämaksusta 
*H1 huone, lisämaksu                   55 € 
(Jos ilmoittaudut yksin, varaudu maksamaan H1 lisä) 
*mahdolliset pääsymaksut (esim.Viipurin kirjasto) tai muut palvelut 
 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut   
Eira Laiho   040 5129135 
Reijo Hörkkö 040 4191556 
Kaija Sipilä  040 8466305 
Soile Suomi 050 3427600 
 

Saat ilmoittautumisen jälkeen matkatoimistosta varaus- sekä loppumaksulaskut 
>varausmaksu   100 €/henk.(eräpäivä n. 2 viikkoa ilmoittautumisesta-viim. 15.03.) 
>loppumaksu    155 €/henk. + 75 €/henk. (eräpäivä 21.04.) 
 
Kirjeessä on mukana esitäytetty viisumikaavake ja täyttöohje, täytä se ja palauta 
Vistamatkat, PL 81/ Vistantie 24,  21531 PAIMIO  21.04. mennessä 
Tarvitsemme viisumia varten myös: 
> hyvälaatuinen passikopio kuvasivuaukeamasta 
> 1 kpl hyvälaatuinen vaaleataustainen värillinen  passikuva  (ei 6 kk vanhempi) 
 

Tarkista, että passisi on voimassa 6 kk matkan jälkeen ja että se on ehjä.   
 
Matkan hinta perustuu 1.1.2017 vallinneisiin hintoihin ja määräyksiin sekä sovittuun 

minimilähtijämäärään, niiden muuttuessa pidätämme oikeuden muuttaa hintoja 
vastaavasti. 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä matkatoimisto Vistamatkat Oy 
(SMAL 26895 / KUVI 4081/00/MjMv) 
 
 

Tuutha sie taas ! 
 

Terveisin  Vistamatkalaiset  


