REININ JOKIRISTEILY
8.4. – 15.4.2019
Rentoudu, inspiroidu ja herkuttele viikko Reinillä!
Tunnelmoi jokilaakson keväisillä maisemilla ja sen varrella olevien kaupunkien rattoisalla
elämänmenolla. Matkan aloittaa tyylikäs Zürich ja sen viettelevä ostoskatu kello-, suklaa- ja
muotikauppoineen. Strasbourgissa kohtaat kansainvälistä tunnelmaa, ranskalaista eleganssia sekä
vanhojen kaupunginosien perinteikkyyttä. Herttainen Rüdesheim on omistautunut viinille ja
hilpeille viinituville, kun taas Koblenzin komeudesta vastaavat kirkot, linnat ja vanhat
porvaristalot. Köln tuo tullessaan ostoskadut, oluttuvat ja komean katedraalin. Viimeiseksi
nautitaan keväisestä Amsterdamista sekä kukkamerestä maailman komeimpiin puistoihin
lukeutuvassa Keukenhofissa.

m/s Swiss Diamond

Elämysvinkkejä risteilylle
Kuljeskele ”Petit France” -kaupunginosan kujilla, aukiolla ja silloilla Strasbourgissa. Kapeiden
kanavien halkoma, historiallinen kaupunginosa on täynnä kauniita ristikkorakennuksia.
 Maistele paikallisia makuja Rüdesheimin viiniravintoloissa tai Kölnin oluttuvissa. Nauti
lupsakasta tunnelmasta.
 Koe maailman upeimpiin kukkapuistoihin lukeutuva Keukenhof. Vaeltele valtavalla
viheralueella, jota koristavat tuhannet tulppaanit ja muut kevätkukat, lammet sekä erilaiset
teemapuutarhat.


OMA LAIVA
Kristina®

Matka-/retkiohjelma
Hintaan sisältyvät ateriat on merkitty matkaohjelmaan (A = aamiainen, L = lounas,
P = päivällinen, TH = täysihoito).
Maanantai 8.4. Turku - Helsinki – Zürich – Basel
Lähtö Turun linja-autoasemalta Helsingin lentokentälle. Lento Zürichiin lähtee klo 7.55 ja saapuu
Zürichiin klo 9.40. Tutustumme viehättävään Zürichiin kaupunkikiertoajelulla. Yhteinen lounas
ja vapaa-aikaa. Kuuluisin ostoskatu Bahnhofstraβe houkuttelee runsaalla tarjonnallaan ja
viehättävät katukahvilat herkullisilla leivonnaisillaan. Kuljetus Baseliin, laivaan nousu. Iltakuuden
aikaan laiva suuntaa Reinjoelle. Miehistön esittäytyminen tervetulotilaisuudessa. (L,P)
Tiistai 9.4. Strasbourg
Aamulla laiva saapuu Strasbourgiin. Kaupunkikierroksella näemme Euroopan parlamentin
rakennuksen ja kuljemme ”Petit France” -kaupunginosan kapeilla kujilla. Hieman vapaa-aikaa
ennen paluuta laivaan. Risteily jatkuu jokivarren vaihtuvista maisemista nauttien. (TH)
Keskiviikko 10.4. Mannheim & Heidelberg – Rüdesheim
Mannheimiin saavutaan jo yöllä. Voit aamulla lähteä Mannheimiin omatoimisesti tai lisämaksusta
retkelle ”Romantiikan kaupunkina” tunnettuun Heidelbergiin. Vierailemme vanhassa kaupungissa
sekä maalauksellisessa raunioituneessa linnassa. Palattuamme laivaan jatkuu risteily
Rüdesheimiin, missä voit viettää iltaa kuljeskellen vanhankaupungin kujilla sekä kuuluisalla
Drosselgassella nauttien musiikista, paikallisista viineistä ja Rüdesheim-kahvista. Laiva on yön
laiturissa. (TH)
Lisämaksullinen retki: Heidelbergin rauniolinna & vanhakaupunki ● sisältyy retkipakettiin,
yksittäin ostettuna 64 €

Torstai
11.4.
Rüdesheim
–
Romanttinen
Reinin
laakso
–
Koblenz
Laiva lähtee Rüdesheimista aamulla. Risteilemme läpi Romanttisen Reinin kauneimpien
maisemien. Jokilaakson rinteille levittäytyvät viiniviljelmät, vanhat linnat kaunistavat näkymää ja
näemme myös kuuluisan Lorelei-kallion. Koblenziin saavuttuamme voit halutessasi kävellä
keskustaan matkanjohtajamme seurassa ja viettää aikaa viehättävässä kaupungissa omatoimisesti.
Illalla laiva jatkaa kohti Kölniä. (TH)
Perjantai 12.4. Köln – Düsseldorf
Kölniin saavutaan jo yöllä. Kuljeskele kaupungilla itseksesi tai lähde lisämaksulliselle
kaupunkikierrokselle, joka alkaa bussimatkalla vastarannalle. Joentörmältä avautuu kaunis
näkymä vanhaan kaupunkiin, jonka silhuetissa erottuu useita torneja, joista komeimmat ovat
kuuluisan goottilaistyylisen katedraalin. Jatkamme modernimpaan osaan ohi Rooman ajan
monumenttien. Retken lopuksi on mahdollista tutustua katedraaliin. Iltapäivällä voit vielä palata
keskustaan omatoimisesti. Laiva lähtee Kölnistä viiden aikaan ja Düsseldorfiin saavutaan ennen
iltakahdeksaa, joten kaupungin iltaelämään ehtii vielä mainiosti mukaan. Laiva yön satamassa.
(TH)
Lisämaksullinen retki: Kölnin kiertoajelu ● sisältyy retkipakettiin, yksittäin ostettuna 51 €
Lauantai 13.4. Düsseldorf
Reinin metropoli, vilkas liikenteen keskus, muodin ja kulttuurin kaupunki Düsseldorf houkuttaa
ostosmahdollisuuksillaan. Aamupäivän kiertoajelulla näet tärkeimmät nähtävyydet ja perehdyt
kaupungin historiaan. Iltapäivällä vielä vapaata aikaa, kunnes jatkamme leppoisaa matkaa kohti
Amsterdamia. (TH)
Sunnuntai 14.4. Amsterdam
Amsterdamissa on enemmän kanavia kuin Venetsiassa ja enemmän siltoja kuin Pariisissa.
Aamulla paikallinen alus vie kanavaristeilylle katsomaan kaarisiltoja sekä nykyelämää ja historiaa
kanavien varsilla. Vapaa-aikaa keskustassa omatoimisesti, minkä jälkeen risteilemme takaisin.
Iltapäivällä on mahdollisuus lähteä lisämaksusta retkelle Keukenhofin upeaan puistoon. Vuosittain
kaksi kuukautta avoinna olevassa kasvitieteellisessä puutarhassa on mahtava määrä kukkia,
kauniisti tehtyjä järvialueita, pieniä puroja, tuulimyllyjä ja kahviloita. Muodot, värit ja tuhannet
kukkaistutukset tarjoavat vaikuttavan elämyksen. Puistossa ei ole opastettua kierrosta, vaan
jokainen voi kulkea alueella omien mieltymystensä mukaan. (TH)
Lisämaksullinen retki: Keukenhof ● sisältyy retkipakettiin, yksittäin ostettuna 65 €
Maanantai 15.4. Amsterdam – Helsinki
Aamiaisen jälkeen laivasta nousu. Kuljetus lentokentälle ja lento Helsinkiin lähtee klo 11.55 (A).
Helsinkiin saavutaan klo 15.15. Bussikuljetus lentokentältä Turun linja-autoasemalle.

Matkan hinta:
2-hengen hytissä
1. kansi 1960 €/hlö
2. kansi 2260 € /hlö
1-hengen hytin lisämaksu 1. kannella 400 €
Hintaan sisältyy:
* Bussikuljetukset Turku - Helsinki lentoasema - Turku
* Risteily m/s Swiss Diamond -aluksella valitussa hyttiluokassa
* Reittilennot turistiluokassa Helsinki – Zürich, Amsterdam – Helsinki
* Ohjelma ja täysihoito laivalla (aamiaiset, lounaat ja illalliset) sisältäen myös ruokajuomat (talon
viini, hanaolut, mehut, virvoitusjuomat)
* Lounas Zürichissä
* Neljä retkeä, jotka tulkataan suomeksi
* Kuljetukset lentokenttä – laiva – lentokenttä
* Lentokenttäverot ja satamamaksut
* Kristina® -matkanjohtajien palvelut (Ralf Löfström)
Risteilyn hintaan sisältyvät retket:





Zürichin kaupunkikierros
Strasbourgin kaupunkikierros
Düsseldorfin kiertoajelu
Amsterdamin kanavaristeily & vapaa-aikaa

Lisämaksullinen retkipaketti ● 118 eur




Heidelbergin rauniolinna & vanhakaupunki
Kölnin kiertoajelu
Keukenhofin kukkapuisto

Retket tulkataan suomeksi. Toteutuminen edellyttää min. 20 lähtijää.
Retket varattavissa myös yksittäin, hinnat alla matkaohjelmassa.

Lentoaikataulut:
Menolento 8.4.
AY1511 Helsinki 07.55 – Zürich 09.40
Paluulento 15.4.
AY1302 Amsterdam 11.55 – Helsinki 15.15
Lentoaikataulut ovat paikallista aikaa.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Risteilyohjelmasta vastaa Kristina Cruises.

Varaukset:
Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30
20700 Turku
02 2657 913
matkari@lssy.fi
www.lssy.fi/matkari

