Sahalin 10.-22.9.2017
Hinta: 2790€ jaetussa 2h huoneessa
1h lisä 200€
Matkaohjelma:
Päivä 1, 10.9.2017 / Lento Helsinki – Moskova - Južno-Sahalinsk / Lentoateria
Kokoontuminen Helsinki Vantaan lentokentän 2 Terminaalin aulassa klo 11.25. Lento Južno-Sahalinskiin, välilasku
Moskovassa.
Päivä 2, 11.9.2017 / Južno-Sahalinsk / hotelli Mega Palace*** tai vastaava / A, L
Saapuminen Južno-Sahalinskiin klo 9.25 aamulla. Aikaero Suomen kanssa on 7 tuntia. Kuljetus hotelliin,
majoittuminen ja lepo. Iltapäivällä lounaan jälkeen kaupunkikierros. Toyohara, Vladimirovka, Eteläinen kaupunki –
nuo nimet Sahalinin pääkaupunki kantoi historiansa eri aikoina. Kaupunki sijaitsee saaren etelä-osassa,
Susunaiskaya laaksossa, Bolshevikki- vuoren juurella ympyröitynä tiheillä metsillä. Kaupunki on perustettu vuonna
1882, ja kaksi kulttuuria, venäläinen ja japanilainen, sulautuivat siinä yhteen. Japanilaisten perustama
kaupunkipuisto on yksi Kaukoidän parhaimpia. Stalinin aikana saarelle tuotiin noin 8 000 gulag-vankia, joiden
tehtäväksi tuli Nevelskin salmen ali rautatietunnelin rakentaminen (Projekti No:6:n). Viime aikoina löydettyjen
uusien maakaasu- ja öljyesiintymien myötä kaupunki sai uuden potkun kehittymiselleen. Ilta vapaa.
Päivä 3, 12.9.2017 / Južno-Sahalinsk, lento Južno-Sahalinsk – Kurilsk / Hotelli Iturup**+tai vastaava / A, L, I
Aamiainen hotelissa. Retki Sammakko- kalliolle. Ajamme 12 km Južno-Sahalinskista sijaitsevaan Vestochka
asutukseen ja siitä kävelemme noin 15-20 minuuttia Sammakko-kallion juurelle ja noin puolessa tunnissa
nousemme sen huipulle, josta aukeaa upea näkö-ala Ohotan meren rannikolle. Kalliolla on mystisen alueen
maine, ja sitä pidetään Sahalinin suuren avaruuden energian keskittymispaikkana. Todistuksena on monien
kävijöiden haaveiden toteutumiset. Retken jälkeen siirrymme lentoasemalle, josta klo 15.50 lento (kesto 1t 20 min)
Kurilskiin. Kuljetus hotelliin, majoittuminen ja illallinen. Illallisen jälkeen on mahdollista tehdä pienen kävelylenkin
meren rannalle (Jankito) tai käydä termaalivesi-SPA:ssa.
4.päivä, 13.9.2017 / Iturup, Kurilsk / Hotelli Iturup**+ tai vastaava / A, L, I.
Aamupäivällä tutustumme Kurilskiin (sis. museon sekä näköalapaikan (461m) vierailu). Iltapäivällä käymme
Kasatka- (japaniksi Hitokapu) lahdella. 26 marraskuuta 1941 japanilainen lentotukialuseskaaderi lähti täällä
sijaitsevasta tukikohdasta ottamalla kurssi Havaijin Pearl Harboriin. Lahtia ympäröiviä kallioita ja luolia japanilaiset
käyttivät paitsi sotatekniikan piilopaikkana myös bakteriologisen aseen salalaboratoriona. Paluu hotelliin. Illalla on
mahdollisuus käydä termaalivesi-SPA:ssa .
Päivä 5, 14.9.2017 / Iturup, Kurilsk / Hotelli Iturup**+ tai vastaava / A,L, I
Aamupäivällä retki Prostor lahdella sijaitseville Tummille ja Vaaleille kalliolle. Iltapäivällä vierailemme Reidovokylässä, jossa tutustumme kalajalostamoon sekä kalasäilyketehtaan.
Päivä 6, 15.9.2017 / Iturup, Kurilsk / Hotelli Iturup**+ tai vastaava / A,L, I
Retki Baranovsky tulivuoren juurelle. Matkalla pysähdymme Risti- vuorella (461m), josta aukeaa mahtava näkymä
saaren keski-osaan. Tulivuoren juuri on lukuisten rikki- ja höyrylähteiden keskittymä. Mahdollisuus käydä uimassa
Kiehuvan joessa (+42C).

Päivä 7, 16.9.2017 / Laiva Kurilsk (Iturup saari) – Korsakov (Sahalin saari) / A
Aamupäivällä on aika levolle ja ostoksille. Kuljetus satamaan, josta klo 14.00 lähtee laiva kohti Sahalinia.
Päivä 8, 17.9.2017 / Päivä laivalla, Južno-Kurilsk (Kunašir saari) – Malokurilskoe (Šikotan saari)
Klo 9.00 laiva saapuu Južno-Kurilskiin. Jos laivan aikatauluun ei tule muutoksia käymme rannalla katsomassa
sataman lähiöitä. Klo 17.00 pysähdys Malokurilskoe satamassa (Šikotan saari) klo 22.00 asti. Ja aikataulu pitää,
hyvässä lykyssä ehdimme käydä Šikotanin rannalla.
Päivä 9, 18.9.2017 / Laiva – Korsakov - Južno-Sahalinsk
Päivä laivalla (aamiainen ja lounas omalla kustannuksella), saapuminen Korsakoviin noin klo 20.00. Kuljetus
hotelliin, ilta vapaa.
Päivä 10, 19.9.2017 / Južno-Sahalinsk / Hotelli Mega Palace*** tai vastaava / A, L
Aamiaisen jälkeen kokopäiväretki Sahalinin itä-osaan, Tihaja lahdelle. Tie menee Ohotan meren rannikkoa pitkin
ja on Sahalinin maisemallisin. Ajomatkan kesto on 3 tuntia/suunta. Matkalla pysähdymme Vzmorje kylässä, jossa
on hyvä merenantimien tori. Tihaja lahdessa on paljon laguuneja, luolia ja rotkoja, täällä on Sahalinin suurin
norpan makuupaikka. Kirkkaan veden läpi saattavat näkyä muut paikallisen merimaailman edustajat (mm
laminareia, rapuja, merisiilejä).
Ilta vapaa.
Päivä 11, 20.9.2017 / Južno-Sahalinsk / Hotelli Mega Palace*** tai vastaava / A, Retkilounas
Aamiainen hotellissa. Kokopäiväretki saaren eteläiseen osaan, Aniva niemelle (sis. kävelyosan noin 5 t). Ilta
vapaa.
Päivä 12, 21.9.2017 / Južno-Sahalinsk / Hotelli Mega Palace*** tai vastaava / A
Aamiainen hotellissa. Lisämaksullinen retki tai omatoiminen tutustuminen saareen, aika ostoksille.
Päivä 13, 22.9.2017 / Paluulento Helsinkiin / A, Lentoateriat
Aamiaisen jälkeen kuljetus lentoasemalle, josta klo 12.10 lento Helsinkiin Moskovan kautta. Mikäli lento menee
aikataulun mukaan voimme käydä pikaisesti kaupungissa. Saapuminen Helsinkiin klo 20.05.
Huom! Muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia meistä riippumattomista syistä. Säävaraus on aina otettava
huomioon. Yksi päivä (21.9) on jätetty vapaaksi sään aiheuttamien mahdollisten matkaohjelmamuutosten takia.

