
 

 

 
 
 

RANTALAKEUS- LEHDEN LUKIJAMATKA KIOVAAN JA TSERNOBYLIIN 
 
 

Lähde mukaan historiaa huokuvalle matkalle Ukrainaan. Kultaisten kupolien Kiova on säilynyt hyvin ja siellä on upeita 
historiallisia rakennuksia. Kiova on myös moderni ja muuttuva kaupunki. Vehreitä puistoja, historiallisia rakennuksia, 
luostarialueita sekä herkullista ruokaa. Mukanamme pääsee myös vierailemaan karmean kiehtovassa Tsernobylissä, 

jonne omatoimatkailu on kielletty. 
 

 
 
 
Matka-aika 7. – 11.4.2021 (4 yötä) 
 
Matkakohde  Kiova, Ukraina 
 
Ryhmän koko 18 henkilöä  
 
Lentoaikataulut Oulu  Helsinki  0910 – 1010  

Helsinki  Kiova  1505 – 1710  
 Kiova  Helsinki  0930 – 1135  
 Helsinki  Oulu  1550 – 1655   
 
Matkaohjelma Keskiviikko 7.4.2021 
 Aamulento Oulusta Helsinkiin Finnairin siivin. Helsingissä otamme matkatavarat ulos ja 

teemme lähtöselvityksen lennollemme Kiovaan. Muutaman tunnin lento Kiovaan, jonne 
saavumme iltapäivällä. Lentokentällä meitä on bussi vastassa, kuljetus keskustan 
hotellille. Majoittuminen huoneisiin ja matkanjohtajan johdolla omakustanteiselle 
illalliselle johonkin läheisistä ravintoloista. 

 

   
 
 Torstai 8.4.2021 
 Aamiainen hotellissa. Klo 10 aloitamme suomeksi opastetun Kiovan kaupunkikierroksen, 

jonka aikana tutustumme Kiovan kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin. Kiovan historialliset 
rakennukset eivät tuhoutuneet sodassa vaan ne ovat säilyneet hyvin ja niitä on 
kunnostettu. Kiovassa on monia upeita katedraaleja, monumentteja ja kirkkoja, joita 
näemme kierroksen aikana. Stopin teemme St. Sophian katedraalissa, jossa 
vierailemme myös sisällä. 



 

 

 
 Kaupunkikierros päättyy hotellille klo 14, jonka jälkeen vierailemme Ukrainan kriisien 

mediakeskuksessa matkanjohtajan johdolla. Loppupäivä omatoimista ohjelmaa. 
 

• Vinkki: Kiovassa on Tšernobyl museo, johon voit tutustua omatoimisesti ennen 
seuraavan päivän retkeä alueelle. 

 

   
 

Perjantai 9.4.2021 
 Aikainen aamiainen hotellissa, jonka jälkeen klo 8 lähdemme kokopäivän kestävälle 

retkelle Tšernobyliin. Ajomatka alueelle kestää noin 2 tuntia, jonka aikana katsomme 
dokumenttia aiheesta. Aluetta ympäröi 30km suojavyöhyke, jonka kohdalla tehdään 
tarkastus. Vierailemme useassa eri kylässä, myös tunnetuimmassa Pripjatin 
kaupungissa. Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus tapahtui huhtikuussa 1986. Paikat 
ovat saaneet rapistua 30 vuotta, eikä niitä ole kunnostettu. Kannattaakin vierailla 
alueella nyt, koska talot alkavat rapistua ja sortua. Alueella on edelleen säteilyä, 
mutta vaarallisimpien paikkojen läheisyydessä vieraillaan vain nopeasti tai ne jätetään 
kokonaan väliin. Ennen poistumista alueelta jokainen vierailija tutkitaan tarkastuspisteillä 
säteilyn varalta. Yhden päivän retken aikana saatu säteilymäärä jää kuitenkin 
pienemmäksi kuin mannerten välisen lennon aikana. Nautimme lounaan retken aikana 
(lounaan kaikki raaka-aineet ovat tuotu alueen ulkopuolelta ja ovat puhtaita). Takaisin 
Kiovaan palaamme noin klo 19, jonka jälkeen aikaa omatoimiselle illalliselle. 

 

   
 
 Lauantai 10.4.2021 
 Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen vapaata aikaa koko päivä tutustua esimerkiksi 

kaupungin ostosmahdollisuuksiin sekä upeisiin ravintoloihin. 
 
 Kokoonnumme yhteiselle illalliselle paikalliseen ravintolaan. Nautimme 3-ruokalajin 

illallisen, sisältäen 2 olutta/lasia viiniä. 
 
 Sunnuntai 11.4.2021 
 Aikainen aamiainen hotellissa, jonka jälkeen kuljetus lentokentälle ja paluulento takaisin 

Helsinkiin ja Ouluun. 
 
 Pidätämme oikeuden aikataulunmuutoksiin. 
  
Hintaan sisältyy  

- Lennot Finnairin reittikoneella Oulu-Helsinki-Oulu 
- Lennot Ukraina International Airlines reittikoneella Helsinki-Kiova-Helsinki 
- Majoitus jaetussa 2hh 4 yötä 
- Aamiaiset hotellissa 
- Kiovan opastettu kaupunkikierros suomeksi opastettuna 
- Tsernobylin kokopäiväretki suomeksi opastettuna, sisältäen lounaan 
- 1 yhteinen illallinen sis. juomat 



 

 

- Verot ja viranomaismaksut 
- 1 matkalaukku 23kg ruumaan + 7kg käsimatkatavara /hlö  
- Rantalakeus- lehden matkanjohtaja mukana matkalla 

  
 Matkan hinnat ja toteutuminen edellyttävät vähintään 15 matkustajaa. 
 
Matkan hinta 1128 € / henkilö  
 
Lisämaksusta Yhdenhengenhuone 256e/4 yötä. 
  
Majoitustiedot Hotelli Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska **** / 55 Velyka Vasylkivska Str. Kyiv 
 
 Tämä hotelli on aivan uusi, ja sijainti erinomaisen keskeinen. Hotellin vieressä on Kiovan 

Olympiastadion ja kävelymatkan päässä kaikki keskustan nähtävyydet. Hotellin kaikissa 
huoneissa on ilmastointi/lämmitys, ilmainen Wifi yhteys, tallelokero, minibaari, tv, 
kahvi/teevälineet, kylpyhuone ja hiustenkuivaaja. Hotellissa on kuntosali sekä ravintola ja 
baari. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matkan maksaminen Ennakkomaksu 300e/hlö 16.12.2020. Loppumaksu 19.2.2021. 
 
Muutos ja peruutusehdot Peruutusehdot: Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa  

- 17.12.2020 – 19.2.2021 välillä, pidätetään 300e/hlö 
- 19.2.2021 jälkeen pidätetään 95 % matkan hinnasta 

 
Jos seurueen jäsen peruu matkansa, perimme majoituksen vajaakäyttökulut 
peruuttajalta. 

 
Suosittelemme kattavaa kriisiturvan sisältävää matkustajavakuutusta matkalle. 
Matkavakuutus suositellaan voimaan otettavaksi heti ensimmäisen maksusuorituksen 
yhteydessä. 

 
 Nimenmuutokset ovat kuluttomia lentolippujen lipunkirjoitukseen saakka. Sen jälkeen 

perimme toimistokulun, jonka lisäksi mahdolliset yhteistyökumppanin perimät 
muutoskulut. 

 
Laskutus Laskutuslisä 15 euroa / lasku sähköpostiin tai 20 euroa / lasku kirjepostina lisätään 

matkan hintaan. 
 
Ilmoittautumiset Oulun Matkatoimistoon  
 Puh. 08-336 900 
 myynti@oulunmatkatoimisto.fi 
 

Nimet tulee olla siinä muodossa kuin passissa. Ensimmäinen virallinen etunimi ja 
sukunimi riittävät. Tarvitsemme myös passin tiedot (syntymäaika, passin numero, missä 
myönnetty, milloin myönnetty, mihin saakka voimassa). 

 
Matkaliput Toimitetaan sähköpostilla 2vk ennen matkan alkua. 
 
Lisätietoja Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu 

matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-
oikeuksia. Yritykset Oulun Matkatoimisto Oy ja agentti ovat täysin vastuussa koko 
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Oulun Matkatoimisto Oy on 



 

 

hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus 
sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksistä tulee 
maksukyvyttömiä. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä 
oikeuksista annetaan nettisivuillamme 
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html 

 
Kyseessä on valmismatka, johon sovelletaan erityisehtoja. Oulun Matkatoimiston 
valmismatkojen lisä- ja erityisehdot ovat nähtävissä nettisivuillamme 
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html 

 Jos teillä ei ole mahdollisuus tutkia ehtoja nettisivuiltamme, voitte tiedustella ehtoja 
toimistostamme. 

 
 Matkanjärjestäjällä on oikeus sopimuksen tekemisen jälkeen korottaa ja vastaavasti 

velvollisuus alentaa sovittua hintaa (YME 8). Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle 
viimeistään 20vrk ennen matkan alkua. 

 
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja 
varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -
maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n 
tietosuojalain periaatteita. 

 
 Lisätietoja Ulkoministeriön sivuilta www.formin.fi, rokotuksista www.thl.fi, 

lentomatkustamisesta ja pakkausohjeet www.finavia.fi. Suosittelemme myös 
matkustusilmoituksen tekoa https://matkustusilmoitus.fi  

 
 Matkalla tulee olla voimassa oleva passi. Jokaisella matkustajalla, myös lapsilla on 

oltava oma henkilökohtainen passi. Passin tulee olla voimassa vähintään 6 
kuukautta matkan jälkeen. Jokaisella matkustajalla tulee olla voimassaoleva 
matkavakuutus. Nämä määräykset koskevat Suomen kansalaisia. 

 
 
 
 
 
  

Matkaterveisin, 
 
OULUN MATKATOIMISTO OY 
 
Henna Tauriainen 
 
Kirkkokatu 11 A 9 
90100 Oulu 
044 774 0031 
henna.tauriainen@oulunmatkatoimisto.fi 


