Kevätmatkat
Matkan hinta:
jäsenet		
2230 €
ei-jäsenet
2250 €
lisämaksu yhden hengen
hytistä 100 €
Hintaan sisältyy:
- risteily m/s Swiss Diamond *
- laivalla kahden hengen
hytissä 2. kannella
- reittilennot turistiluokassa
Helsinki–Budapest,
München–Helsinki
- lounas Budapestissa ja
Passaussa
- ohjelma ja täysihoito
(aamiaiset, lounaat, illalliset)
laivalla
- ruokajuomat laivalla: talon
viini, hanaolut, mehut,
virvoitusjuomat
- linja-autokuljetus Turku–
Helsinki/Vantaa–Turku
- matkaohjelman mukaiset
suomenkieliset retket kuljetuksineen
- kuljetukset lentokenttä–
laiva–lentokenttä
- lentokenttäverot ja
satamamaksut
- matkanjohtajan palvelut
Risteilyn hintaan
sisältyvät retket:
- Budapestin kaupunkikierros
- Bratislavan kaupunkikierros
- Wienin kaupunkikierros
- Melkin luostari
- Passaun bussi- ja kävelykierros
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30, Turku
02 2657 913, matkari@lssy.fi
www.lssy.fi/matkari
Paikkoja rajoitetusti!
Varaukset helmikuun aikana.
Matkanjohtaja:
Ralf Löfström
Risteilyohjelmasta vastaa
Kristina Cruises.
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TONAVAN RISTEILY 30.4.–7.5.2018
Rentoudu viikko jokilaivalla nauttien keväisen kauniista Tonavasta!
Näemme upeita pääkaupunkeja, niiden hienoja historiallisia nähtävyyksiä
ja joenvarren levollisia maisemia.
Ensin tutustumme Budapestiin, ihastuttavaan kylpyläkaupunkiin. Kuljemme kävelykadun kaupoissa ja kahviloissa ja poikkeamme kauppahalliin ja
linnakukkulan vanhoille kujille. Bratislavassa ihailemme pastellinsävyistä
vanhaakaupunkia, joka hurmaa autottomine katuineen ja komeine aukioineen. Wienin hienostunut ilmapiiri on aivan omaa luokkaansa. Katselemme mahtavaa arkkitehtuuria ja aistimme klassikkokahviloiden tunnelmaa.
Jokea reunustaa jyrkät rinteet, viinitarhat ja rauniolinnat, joiden lomassa
on pieni, idyllinen Dürnstein ja Melkin maineikas barokkiluostari. Viimeisenä iltana matka jatkuu kohti Saksaa Passaun pittoreskiin kaupunkiin,
joka kolmen joen yhtymäkohdassa on oiva päätepiste hienolle risteilylle.

Matkaohjelma
Maanantai 30.4. Helsinki–Budapest
Lähtö klo 5.15 Turun ortodoksisen
kirkon luota, Yliopistonkatu 19. Lento AY1251 Helsingistä lähtee klo 9.30
ja saapuu Budapestiin klo 10.50. Kuljetus keskustaan, jossa nautimme
lounaan paikallisessa ravintolassa ja
vietämme vapaata aikaa. Kuljetus
satamaan, jossa m/s Swiss Diamond
odottaa. Laivaannousu ja majoittuminen hytteihin. Miehistön esittäytyminen tervetulotilaisuudessa.
Tiistai 1.5. Budapest
Budapest perustettiin 1873, kun kolme aluetta – Buda, Obuda ja Pest
– yhdistettiin. Kaupunkikierros vie
ylös Budan linnalle, josta avautuu
mahtavat näkymät Tonavalle ja Pestiin. Kuljemme Budan kapeita kujia.
Ylitämme Tonavan Ketjusiltaa pitkin
ja saavumme modernimman Pestin
puolelle, jossa sijaitsee myös komea Parlamenttitalo. Iltapäivän voi
viettää kaupungilla omatoimisesti.

Illallisen aikaan risteily alkaa ja laiva
suuntaa kohti Slovakiaa.
Keskiviikko 2.5. Bratislava
Aamupäivä risteillään ja nautitaan
jokivarren maisemista. Puoliltapäivin saavutaan Bratislavaan, joka on
aina ollut eri kansojen ja kulttuurien
kohtauspaikka. Kaupungin sijainti
on erikoinen – sillä on yhteistä rajaa
naapurivaltioittensa Itävallan sekä
Unkarin kanssa. Maisemaa hallitsee
korkealla kukkulalla sijaitseva komea linna. Historialliset rakennukset, kuten barokkiaikaiset palatsit,
goottilainen katedraali ja viehättävät
aukiot, luovat vanhankaupungin erityisen tunnelman, josta nautimme
kaupunkikierroksella. Risteily jatkuu
myöhään illalla.

Kevätmatkat
Lisämaksulliset retket:
Wien
Schönbrunnin linna
• iltapäiväretki • 42 €
Vierailu Habsburgien hallitsijasuvulle kuuluneeseen barokkipalatsiin (Unescon maailmanperintökohde).

Torstai 3.5. Wien
Aamulla m/s Swiss Diamond saapuu Wieniin. Kaupunkikierroksella
näemme Wienin tärkeimmät nähtävyydet, kuten Oopperatalon, Hofburgin palatsin, Parlamenttitalon,
Kaupungintalon sekä Kansallisteatterin. Kuljemme vanhassa kaupungissa ja vierailemme Pyhän Tapanin
katedraalissa. Loppupäivän voi viettää omatoimisesti tai lähteä lisämaksullisille retkille.
Perjantai 4.5. Wien Dürnstein
Aamupäivä aikaa kulkea kauniissa
Wienissä. Puoliltapäivin risteily jatkuu Unescolta tunnustusta saaneissa Wachaun laakson maisemissa.
Illalla saavutaan Dürnsteiniin.
Lauantai 5.5. Dürnstein–Melk
Dürnstein on tunnettu kauniista joenrantamaisemistaan sekä Kuenringerburg-linnastaan. Näihin voi tutustua omatoimisesti aamupäiväkävelyllä. Risteilemme iltapäivän Melkiin
ja vierailemme 1700-luvun alussa rakennetussa Melkin luostarissa, joka
on Itävallan barokkitaiteen symboli. Retkellä käydään myös luostarin
maailmankuulussa kirjastossa. Illalla
risteily jatkuu.
Sunnuntai 6.5. Linz
Laiva saapuu Itävallan kolmanneksi
suurimpaan kaupunkiin Linziin aamuyöllä. Voit viettää päivän omatoi-

misesti kaupunkiin tutustuen tai lähteä lisämaksulliselle retkelle. Illalla
laiva jatkaa kohti Saksaa.
Maanantai 7.5.
Passau–München–Helsinki
Aamiaisen jälkeen laivastanousu. Bussi- ja kävelykierros tutustuttaa Passaun
tärkeimpiin nähtävyyksiin. Lounas paikallisessa ravintolassa. Noin kahden
tunnin kuljetus Münchenin lentokentälle, josta lento AY1406 Helsinkiin lähtee klo 19.10. Saapuminen Helsinkiin
klo 22.35 ja linja-autokuljetus Turkuun,
jonne saavutaan noin klo 01.30 (8.05).
Matkalle mukaan voimassaoleva ulkomaanpassi tai virallinen EU-henkilökortti. Matkavakuutus, johon
sisältyy myös matkatavaravakuutus
sekä peruutusturvavakuutus oman,
lähiomaisen tai matkaseuralaisen
vakavan sairastumisen tai kuoleman
varalta, on syytä tehdä heti matkavarauksen jälkeen sekä tarkistaa perusrokotusten voimassaolo.
* Vuonna 1996 rakennettu ja 2015
peruskorjattu upea m/s Swiss Diamond toivottaa sinut tervetulleeksi
Euroopan joille! Aluksen ystävällinen
31 hengen miehistö ja intiimi tunnelma tekevät matkanteosta kotoisaa ja
rentouttavaa. Laivan kaikissa hyvin
varustelluissa ulkohyteissä on panoraamaikkunat, joten kauniiden maisemien seuraileminen on nautittavaa.

Linz
Salzburg ja Salzkammergut
• kokopäiväretki • 89 €
Noin 1,5 tunnin ajomatkan
päässä oleva Salzburg on
tulvillaan historiaa, perinteitä ja kulttuuria, mutta
on ennen kaikkea tunnettu
Mozartin kotikaupunkina.
Näemme 1600-luvun alussa
rakennetun Mirabellin palatsin, fransiskaanikirkon ja
kaupungin maamerkin Hohensalzburgin linnoituksen
sekä kuljemme vanhankaupungin sydämessä. Lounas
nautitaan paikallisessa ravintolassa. Paluumatka laivalle
taittuu Salzkammergutin viehättävän lomanviettoalueen
kautta.
Linz & Pöstlingberg
• aamupäiväretki • 27 €
Bussimatka Pöstlingbergin
vuorelle, mistä avautuu näkymä kaupunkiin ja Tonavajoen kiermurtelevaan uomaan. Palattuamme kaupunkiin kuljemme sen keskustassa ja näemme tärkeimmät
nähtävyydet, kuten uuden
katedraalin, keskusaukion,
kaupungintalon. Päätteeksi
kävelemme takaisin laivalle.
Wieniläisen
residenssiorkesterin
klassisen musiikin konsertti
• iltaretki • 65 €
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