Ryssland 2019

”Ryssland 2019”…Så nära och ändå så långt bort!
___________________________________________________________________________
Resan börjar i Helsingfors, Finland, över den ryska gränsen till Sankt Petersburg och fortsätter
vidare till Murmansk. Vi kör söderut i den östra delen av Finland.
Denna resa håller hög klass vad gäller ”kulturella inslag” och vissa vägavsnitt erbjuder även
till inspirerande mc-körning.
Detta är en spännande och intressant resa…!!
De vägar som kommer att vara "huvudspåret" är tvåfiliga, breda med bra asfaltbeläggning.
Några vägavsnitt kommer att vara grusväg, men håller ändå en hög standard. Trafiken är
sparsam och vi kommer inte att passera några större städer förutom vårt besök i St.Petersburg.
Vi kommer att ha tretton övernattningar på noga utvalda hotell som är typiska för detta
område. Boendet håller hög klass och inkluderar övernattningar i B&B, d.v.s. frukost inräknat
i priset. Några hotell är verkligen annorlunda och kommer att bli en trevlig ingrediens i resan.
För nybörjare på motorcykel är denna resa inte lämplig. Det krävs god vana från Mc-touring.

Resans längd: 16 dagar
Antal hotell övernattningar: 13 + 2 övernattningar på färjan, Stockholm-Helsingfors t.o.r.
Körsträcka utanför Sverige: ca. 400 mil.
Datum: 27 juli – 11 aug 2019.

Routebeskrivning.
Dag 1: Lördag den 27 juli.
Dag 2: Söndag den 28 juli.
Dag 3: Måndag den 29 juli.
Dag 4: Tisdag den 30 juli.
Dag 5: Onsdag den 31 juli.
Dag 6: Torsdag den 1 augusti.
Dag 7: Fredag den 2 augusti.
Dag 8: Lördag den 3 augusti.
Dag 9: Söndag den 4 augusti.
Dag 10: Måndag den 5 augusti.
Dag 11: Tisdag den 6 augusti.
Dag 12: Onsdag den 7 augusti.
Dag 13: Torsdag den 8 augusti.
Dag 14: Fredag den 9 augusti.
Dag 15: Lördag den 10 augusti.
Dag 16: Söndag den 11 augusti.

Färja: Stockholm- (Silja Line) - Helsingfors.
Helsingfors - St.Petersburg.
St.Petersburg.
St.Petersburg - Sortavala.
Sortavala - Petrozavodsk.
Petrozavodsk. Utflykt.
Petrozavodsk- Kem.
Kem. Utflykt.
Kem - Murmansk.
Murmansk - Kirkenes.
Kirkenes - Kemijärvi.
Kemijärvi - Suomussalami
Suomussalami. Utflykt.
Suomussalami - Jyväskylä.
Jyväskylä - Helsingfors - (Silja Line) - Stockholm.
Hemkomst.

Körsträcka: ca. 400 mil
___________________________________________________________________________
Priser och övrig information:
Pris per deltagare:
Tillägg för medpassagerare:
Enkelrumstillägg:

23 000 kr
16 000 kr
4 000 kr

Gällande priser och valutakurser per dagens datum (2018-08-01) ligger till grund för vår
kalkyl. Vid avvikelser i valutakurs förbehåller sig Tomas Ericsson rätten att justera priset.
Tomas Ericsson reserverar sig för kostnader eller ändringar i program som kan komma att uppstå
utanför vår kontroll t ex ”Force Majeure”, naturkatastrofer, strejker, tidtabellförändringar, nya
flygskatter, bränsletillägg e. t. c.
Följande inkluderas i priset:
•
•
•
•
•
•
•

Färdledare.
13 övernattningar på landstypiska hotell, med del i dubbelrum, övernattnigar i
B&B, d.v.s övernattning inkl frukost. Enkelrum mot tillägg.
Färjebiljett, SiljaLine. Stockholm- Helsingfors t.o.r. Plats i 2-bäddshytt. Plats för Mc.
Enkelhytt mot tillägg.
Två utflykter med båt, inkl guidning. (Petrozavodsk och Kem).
Följebil inkl mc-släp med plats för två motorcyklar. (Bensin ingår ej, delas inom gruppen)
Anm: vid färre än 12 deltagande mc ingår Ej följebil.
Kartor, GPS-rutt och informationsmapp.
T-shirt och Pikétröja med ”Ryssland 2019 tryck” till alla deltagare.

Följande inkluderas inte i priset:
•
•
•
•
•

Bensin.
Alla måltider förutom frukost d.v.s. lunch, fika och middag.
All dryck.
Alla övriga privata utgifter och tjänster som inte uttryckligen anges ingå i resans pris.
Personlig Mc-utrustning.

•
•
•
•
•
•

Inträdesbiljetter, guidekostnader vid sevärdheter, vägavgifter och
parkeringsavgifter.
Eventuella kostnader för tillkommande aktiviteter.
Böter eller liknade för din körning.
Visum. Ansökan görs av resedeltagaren i god tid före avresan på ”Ryska Viserings
Centret”. https://ifs-sweden.com/
Avbeställningsskydd. se nedan.
Reseförsäkring. Ett utökat/extra reseskydd i din Hemförsäkringen rekommenderas.

Försäkring:
Komplettera gärna med en semsterförsäkring, typ ERV. Ett utmärkt komplement till
grundreseskyddet i din hemförsäkring.
OBS ! Kontrollera att du har ett ”Sjukförsäkringsbevis/intyg” som gäller i Ryssland. Detta
intyg skall bifogas ”Visumansökan”. Det är i din Hemförsäkring som träder in vid
sjukdom/olycksfall. För säkerhetskull kontakta ditt Försäkringbolag. Kontrollera du har rätt
handlingar, som gäller i Ryssland. Detta gäller även för din motorcykel (Grönt kort).
Visumansökan:
Ansökan görs av resedeltagaren i god tid före avresan på ”Ryska Viserings Centret”.
https://ifs-sweden.com/
Dokument:
Det är på resenärens eget ansvar, att pass, visum, försäkringar och fordonshandlingar gäller
för inresa i Ryssland. Avstämning 45 dagar före avresan.
Boende:
Om du reser ensam kan du välja att boka enkelrum (enkelrumstillägg tillkommer) eller välja
”del i dubbelrum”. Vi kontrollerar om annan resenär finns som också vill dela rum. I annat
fall debiteras enkelrumstillägg.
Övrigt:
Avvikelser från den fastlagda resplanen/rutten tillåts enbart i samförstånd med färdledaren.
Finns önskemål om att ansluta alternativt hoppa av resan vid en speciell tidpunkt, skall det
självklart ges möjlighet därtill. Dock får deltagaren inte avkorta hotellvistelsen, dvs. antalet
hotell övernattningar ligger alltid fast.
Jag vill inte ha några stora grupper, utan för mig räcker det med maximalt fjorton
motorcyklar plus färdledare. Detta för att körglädjen, gemenskapen och framför allt
säkerheten skall bli den bästa möjliga. Du/Ni kommer att lära känna likasinnade och få
möjlighet att ta del av deras erfarenheter och upplevelser.
Du/Ni är välkommen att uppleva ett av Europas vackraste områden på motorcykel, under
organiserade, bekväma och odramatiska former.
Du/Ni anmäler Er till resan genom att fylla i bifogad anmälningsblankett och skicka den till mig
samt sätta in en delbetalning (anmälningsavgift). Jag skickar ett brev till Dig/Er med bekräftelse på
deltagaranmälan inom en vecka, samtidigt får Du/Ni mer information om Ryssland och praktiska råd
inför resan.
OBS ! Antalet deltagande är fastlagt till maximalt fjorton motorcyklar, sedan tillkommer
färdledare. Resan kommer inte att genomföras med färre än åtta deltagare. Besked om inställd resa

meddelas senast 30 dagar innan avresa. Naturligtvis återfås all erlagd betalning inklusive
anmälningsavgiften.
Läs noga igenom Tomas Ericsson´s resevillkor innan du undertecknar anmälan så att du är
införstådd med vad som gäller.

___________________________________________________________________________
ERICSSON´S MOTORCYCLE TOURS / TOMAS ERICSSON.
Adress: Florhed 839. S-826 93 Söderhamn. Sweden. Mobil: + 46 70 608 99 11.
E-mail: tomas@ericssons-motorcycletours.se Homepage: www.ericssons-motorcycletours.se

