14. DIVISIOONAN PERINNEYHDISTYKSEN SOTAHISTORIAN MATKA
RUKAJÄRVELLE 16. - 18.6.2017

14.D Perinneyhdistys järjestää sotahistorian matkan Rukajärven taistelutantereille, jossa tutustumme
Itä-Karjalassa Rukajärven alueen sotahistoriaan. Käymme mm. Lietmajärvellä, Ontrosenvaaralla,
Novaja Tiksassa, Ruka- ja Ontajärvellä sekä tavoitteessa Ontajoella. Tutustumme Kostamuksen
rajakaupunkiin. Majoitumme yhdeksi yöksi paikallisiin perheisiin Ontajärvellä. Toisen yön vietämme
Kostamuksessa. Matkanjohtajana toimii tuttuun tapaan yhdistyksen sihteeri Timo Karppinen.
Tervetuloa mukaan!
Alustava matkaohjelma:
16.6. perjantai
Klo 08.00
Lähtö Kajaanin linja-autoasemalta, jossa matkanjohtaja Timo Karppinen ottaa Teidät
vastaan. Matkamme jatkuu kohti Sotkamoa, jossa olemme linja-autoasemalla n. klo
08.45. Sieltä matkaamme Kuhmon linja-autoasemalle, jossa olemme klo 09.30. Kuhmosta
ajamme Lentiiran kautta Vartiukseen ja ylitämme rajan. Kostamuksessa nautimme
lounaan. Jatkamme kohti itää Lietmajärven kautta Ontrosenvaaraan, Rukajärvelle ja
Ontajärvelle, johon majoitumme perheisiin, saunomme, nautimme päivällisen ja
vietämme illatsuja.
17.6. lauantai
Aamiaisen jälkeen tutustumme Ontajärven tsasounaan ja sotamuseoon. Timon johdolla
torjumme Ontajärven maihinnousun. Sen jälkeen matkaamme takaisin Rukajärven kautta
divisioonan tavoitteeseen Ontajoelle. Paluumatkalla vierailemme divisioonan esikunnan
alueella Novaja Tiksassa ja torjumme vihollisen hyökkäyksen Ontrosenvaaran kylässä
Tsirkka- Kemijoella. Matkalla nautimme retkieväät. Kostamuksessa majoitumme hotelli
Fergatin mökkeihin. Päivällinen.
18.6. sunnuntai
Aamiaisen Kostamuksessa teemme kiertoajelun kombinaatilla ja kaupungissa sekä
teemme ostoksia tavaratalossa. Sitten jatkamme rajalle ja kohti koti koti-Suomea.
Ylitettyämme rajan ajamme reittiä Kuhmo- Sotkamo- Kajaani.
Matkan hinta:

360 euroa/henkilö

Hintaan sisältyy: bussimatkat ohjelman mukaisesti, yksi yö perhemajoituksessa Ontajärvellä, yksi yö
Kostamuksessa, kaksi päivällistä, yksi lounas, retkieväät ja maastokahvit, matkanjohtajan palvelut
alkaen ja päättyen Kajaaniin, ryhmäviisumi
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muuttaa hintaa Venäjän hintojen muuttuessa sekä
Venäjän konsulaatin muuttaessa hintojaan. Vähäiset muutokset matkaohjelmassa on mahdollisia.
Vastuullinen matkanjärjestäjä ja varaukset:

Kehräsaari A 212, 33200 Tampere
Puh. 0440 – 477 070
info@resviaria.com
www.resviaria.com
KKV 2107/06/MjMv

Ohjeet:
-

-

-

-

-

-

-

Viisumi:
Ryhmäviisumia varten tarvitaan täytetty viisumianomuslomake, passivalokuva, kopion
passin kuva-aukeamasta ja vakuutusyhtiön todistus voimassaolevasta
matkavakuutuksesta. Paperit tulee toimittaa toimistoomme viimeistään 15.5.2017
mennessä postiosoitteella Resviaria Oy,
Kehräsaari A 212, 33200 Tampere.
Mikäli lähtijällä on oma viisumi, vähennetään matkan hinnasta 70 euroa.
Passi: Matkalle osallistujilla tulee olla passi, joka on voimassa vielä kuusi kuukautta
matkan päättymisen jälkeen. Ensimmäinen passintarkastus ajoneuvoon noustessa.
Maksut: matkatoimisto lähettää pankkisiirron matkan maksamista varten.
Matka-asu: Päälle miellyttävä retkeily-/ vapaa-ajan asu (mieluummin ei
maastokuvioitu), jalkaan mukavat kengät (ei ohutpohjaiset). Sade-asu ja/tai
sateenvarjo on suotava. Kumisaappaat tai vaelluskengät on hyvä olla maastokävelyä
varten, vaikka nämä kävelyt ovat lyhyitä ja keveitä.
Raha: Retkeläiset eivät tarvitse matkalla omaa rahaa muuta kuin mahdollisten
tuliaisten sekä postikorttien ja mahd. virvokkeiden ostot. Ohjelmanmukaiset ruokailut
sisältyvät hintaan. Kostamuksessa jotkut kaupat hyväksyvät myös eurot
maksuvälineenä, muutoin on hyvä varata mukaan pieni määrä ruplia.
Tuliaiset: Perhemajoituksessa jokin sopiva tuliaislahja perheelle olisi kohteliasta,
esim. kahvipaketti, puuroryynejä tms. päivittäistavaraa. Perhemajoituksen hinta
ruokailuineen yms. sisältyy matkan hintaan.
Kännykkä: Toimii katvealueita lukuun ottamatta. Kannatta kuitenkin muistaa, että
itänaapurin laskutushinnat ovat korkeat ja kotiin kannattaa jättää tieto, että kännykkä
ei välttämättä aina yhdistä.
Sähkö: Jännite on sama kuin Suomessa. Sähköpartakone (vast) siis toimii, jos on
virtaa.
Vakuutus: Ryhmäviisumia varten tarvitaan voimassaoleva vakuutus. Suosittelemme
ottamaan matkavakuutuksen, joka kattaa sairauskulujen lisäksi myös sairastumisesta
aiheutuneet matkan peruutuskulut.
Suositeltavaa luettavaa: Mikäli haluat jo etukäteen tutustua matkamme tarjoamaan
sotahistoriatietoon, suositellaan seuraavia teoksia:
o
o
o
o
o

Jukka Partanen–Juha Pohjonen–Pasi Tuunainen: E.J.Raappana, rajan ja sodan
kenraali. Otava 2007.
Heikki Tarma (toim.): Aunuksen Repola. Gummerus 2001.
Onni Palaste: Raappanen miehet. 14.divisioonan tie 1941-1942. WSOY 1996.
Onni Palaste: Korpisodan sankarit. 14.divisioonan tie 1943-1944.WSOY 1998.
Lauri Kumlin: Rukajärven suunnan taistelut. Painovuosi 1950.

RYHMÄMATKATOIMISTO RESVIARIA OY:N MATKAEHDOT
Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto r.y:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja heinäkuussa 2009 allekirjoittamia
yleisiä valmismatkaehtoja, jotka ovat kokonaisuudessaan saatavilla toimistostamme. Matkan erityisluonteen vuoksi
sovellamme seuraavia erityisehtoja:
ILMOITTAUTUMINEN, VARAUSMAKSU JA LOPPUMAKSU
Varausmaksu on 80 euroa/henkilö. Maksu tulee suorittaa laskussa mainittuun eräpäivään mennessä Resviaria Oy:n tilille.
Maksaessaan varausmaksun asiakas hyväksyy yleiset valmismatkasopimusehdot. Näin syntyy molempia osapuolia sitova sopimus. Loppumaksu on suoritettava viimeistään 16.5.2013. Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole
maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä.
MATKUSTAJAN PERUUTUSOIKEUDET:
- Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa viimeistään 28 vrk ennen sen alkamista, maksetaan varausmaksu hänelle takaisin
vähennettynä viisuminhankinta - ja toimistokuluilla.
- Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua, ei matkustajalla ole oikeutta
saada varausmaksua eikä viisuminhankintakuluja takaisin.
- Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 7 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan 50 % matkan
hinnasta.
- Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkan alkua, peritään koko matkan hinta.
PERUUTUS YLIVOIMAISEN ESTEEN SATTUESSA:
- Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen vuoksi, jolloin hänelle palautetaan matkasta maksettu hinta
vähennettynä viisuminhankinta- ja toimistokuluilla.
Poikkeus yleisiin valmismatkaehtoihin (YVE 1.3.):
Matkanjärjestäjällä on oikeus periä toimistokulujen lisäksi ne maksut, jotka majoitusliike tai muu palveluntuottaja perii
matkanjärjestäjältä myöhäisen peruutusajankohdan vuoksi.
Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. oma tai läheisen äkillinen sairaus, onnettomuus tai kuolema sekä jos matkustajalle tai
matkakumppanille jonka kanssa yhdessä on varattu matka, sattuu odottamaton ja vakava tapahtuma, jonka vuoksi on
kohtuutonta vaatia matkustajaa tai matkakumppania lähtemään matkalle. Matkakumppanina/läheisenä pidetään matkustajan
lasta, vanhempia tai muuta henkilöä, jonka kanssa majoitus on sovittu samaan huoneeseen matkustajan kanssa.
Kehotamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin
vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta.
MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA VÄHÄISEN OSANOTTAJAMÄÄRÄN VUOKSI
Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1 perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen
matkan alkua ja mahdolliset matkustajan jo maksamat maksut palautetaan peruutusilmoituksen jälkeen matkustajan
ilmoittamalle tilille. Matkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia.
OHJELMANMUUTOKSET
Pidätämme oikeuden matkaohjelmaan tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Venäjän tullissa on varauduttava
jonottamaan.
MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU VAHINGOISTA
Resviaria Oy järjestää vapaa-ajanmatkoja eikä ole vahingonkorvausvelvollinen liikeasioille välillisesti aiheutuvista ongelmista, jos
esim. matkalta paluu myöhästyy.
MATKUSTAJAN REKLAMAATIOVELVOLLISUUS
Virheestä, joka voidaan korjata jo matkan aikana, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkanjärjestäjän edustajalle
kohtuullisessa ajassa siitä kun virhe on havaittu. Mikäli näin ei tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin oikeutettu vetoamaan
matkanjärjestäjän suorituksessa olleeseen virheeseen.
PASSI JA VIISUMIMÄÄRÄYKSET
Venäjälle tarvitaan voimassaoleva passi ja viisumi. Passin tulee olla voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen.
Matkanjärjestäjä hankkii ryhmäviisumin, mikäli ei toisin sovita. Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan matkanjärjestäjälle
hyvissä ajoin ennen matkan alkua, mikäli hän ei ole Suomen kansalainen. Muiden maiden kansalaisille hankimme tarvittaessa
viisumin lisämaksusta. Tietoa rokotuksista ja terveystilanteesta saat KTL:n nettisivuilta www.ktl.fi ja turvallisuustilanteesta
ulkoministeriön nettisivulta www.formin.finland.fi Tämä valmismatka on Kuluttajaviraston valmismatkavakuuden piirissä ja
vakuus on asetettu Suomessa.

NIMENMUUTOKSET
Mahdollinen nimen korjaus on ilmoitettava viimeistään loppumaksun yhteydessä. Myöhemmistä nimenmuutoksista
perimme muutoskuluina 20 euroa/henkilö + tarvittavat viisumimuutosmaksut.
MATKUSTAJATIEDOT
Matkustajat ovat tietosuojalain turvaamia, joten emme luovuta matkustajatietoja tai anna etukäteistietoja
matkalle osallistujista. Tietojen luovuttaminen ei jälkikäteenkään ole luvallista. Täten pyydämme Teitä itse
vaihtamaan matkalla solmimienne tuttavuuksien kanssa yhteystietonne.
RESVIARIA OY:N TOIMISTOKULUT
Peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 30 euroa/henkilö.

