Talvimatkat
Matkan hinta:
jäsenet 955 €
ei-jäsenet 975 €
Lisämaksu yhden hengen
huoneesta 145 €
Hintaan sisältyy:
- lennot Turku–Helsinki–
Praha–Helsinki–Turku
Finnairin reittilennoilla
- 3 yön majoitus
Ibis Wenceslas Square
-hotellissa kahden hengen
huoneessa
- 3 aamiaista, 3 lounasta,
1 illallinen
- kaupunkikierros ja
retket ohjelman mukaan
suomenkielisen
paikallisoppaan johdolla
- sisäänpääsymaksut ja
linja-autokuljetukset
ohjelman mukaan
- matkanjohtajan palvelut
Ilmoittautumiset ja
lisätiedot:
Matkari Oy puh. 02 2657 913
Matkanjohtaja:
Ulla Halsas
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TUNNELMALLINEN PRAHA
12.–15.10.2017
Tšekin pääkaupungissa Prahassa on noin 1,2 miljoonaa asukasta. Praha
sijaitsee Vltava-joen rannalla. Kaupungin hyvin säilynyt historiallinen keskusta kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon. Praha on täynnä kauniita rakennuksia, kiehtovia katuja ja tunnettuja nähtävyyksiä. Nähtävyydet ovat kävelyetäisyydellä toisistaan. Kaupungin halki virtaavan Vltavajoen ylittää yksi tunnetuimmista nähtävyyksistä, upea Kaarlensilta. Praha
tunnetaan myös kirjailija Franz Kafkan kotikaupunkina.

Matkaohjelma
Torstai 12.10.2017
Kokoontuminen Turun lentoasemalla
klo 5.15. Finnairin lento AY230 lähtee
klo 6.15 Helsinkiin, jonne saavutaan
klo 6.50. Helsingistä jatketaan Finnairin lennolla AY715 klo 9.35 ja Prahaan
saavutaan klo 10.50. Kuljetus keskustaan, jossa tehdään noin neljän tunnin
mittainen kaupunkikierros. Paikallisoppaan johdolla saadaan paljon tietoa
Prahan värikkäästä menneisyydestä ja
myös tämän päivän tilanteesta. Alkuun
ajellaan noin tunnin verran linja-autolla laajemmalla alueella Prahan keskustassa ja sen lähituntumassa. Tämän
jälkeen tutustutaan Prahan Linnan
kaupunginosaan. Lounas nautitaan
Linnan alueella. Kävelykierros alkaa
kuuluisan Strahovin munkkiluostarin
pihalta. Tämä edelleenkin toiminnassa
oleva luostari perustettiin jo 1100-luvulla. Linnakukkulan näköalapaikalta

avautuu upea näkymä yli Prahan kauniin keskustan ja Vltava-joen laakson.
Matkan varrella ohitetaan Prahan
kauneimmat palatsit, muun muassa
Cernínin palatsi, Loretan ja Schwarzenbergien palatsit sekä mahtavan Pyhän Vituksen katedraalin. Kiertoajelun
jälkeen kuljetus Ibis Wenceslas Square -hotelliin, jossa majoitutaan kolme
yötä.
Perjantai 13.10.2017
Aamiainen hotellissa. Päiväretki suuntautuu noin tunnin ajomatkan päässä
olevaan Berounka-joen varrella sijaitsevaan pieneen Nizborin maalaiskylään. Vieraillaan kuuluisassa kristallitehtaassa. Opastetun kierroksen aikana on mahdollista nähdä monia eri
valmistusvaiheita. Voidaan omin silmin todeta, miten monen henkilön tai-

Talvimatkat
Ibis Wenceslas Square***
Katerinska 6, Praha 2
- Hotelli sijaitsee kaupungin
keskustan alueella,
noin 850 metriä
Vaclavin aukiolta.
- 187 tilavaa huonetta,
joissa mukavuuksien lisäksi
TV, ilmastointi, radio ja
puhelin.
- Hotellissa on ravintola ja baari.
Vastaanotto on avoinna ympäri vuorokauden.
- Hotellissa on myös
uima-allas, sauna ja
fitness centre.
toja tarvitaan ennen kuin kristalliesine
on valmis. Kierroksen jälkeen on mahdollista tutustua tehtaanmyymälään ja
tehdä edullisia ostoksia. Matka jatkuu
noin puolen tunnin ajomatkan päässä
sijaitsevaan Krivoklatin linnaan, jossa
on paljon nähtävää. Komea kivilinna rakennettiin 1200-luvulla. Linnan
pihoilla on muutamia yksityisiä käsityöntekijöitä, jotka myyvät ainutlaatuisia tuotteitaan pikku putiikeissaan.
Vierailun jälkeen nautitaan idyllisessä
Krivoklatin kylässä lounas alku- ja jälkiruokineen. Paluu Prahaan hotellille
iltapäivällä.
Lauantai 14.10.2017
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä
ˇ
tutustutaan läheiseen Nové Meston
kaupunginosaan ja voidaan kävellä Na
Prikopen ostoskadulla. Illalla kuljetus
Moldau-joelle suuntautuvalle risteilyl-

le, joka alkaa klo 19.00. Kahden tunnin mittaisen jokiristeilyn aikana nähdään Prahan kauneimpia puolia aivan
eri näkökulmasta kuin aikaisemmin.
Laivalla tarjotaan tervetulojuoma ja illallinen noutopöydästä.
Sunnuntai 15.10.2017
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä
tutustumista kaupunkiin omien mieltymysten mukaan. Halukkaat voivat
käydä esimerkiksi vanhassakaupungissa tai lähellä sijaitsevassa kansallismuseossa. Huoneiden luovutus klo
12. Buffetruokailu hotellissa noin klo
15.00. Linja-autokuljetus noin klo
17.00 lentoasemalle, josta Finnairin
lento AY718 lähtee Helsinkiin klo
19.30. Saapuminen klo 22.35 Helsinkiin, josta jatketaan Turkuun Finnairin
lennolla AY229 klo 23.45. Turkuun
saavutaan klo 00.20.

Muita huomioita:
Matkalle mukaan voimassaoleva ulkomaanpassi tai virallinen
EU-henkilökortti. Matkavakuutus, johon sisältyy myös
matkatavaravakuutus sekä riittävä
peruutusturvavakuutus
oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen
varalta, on syytä tehdä heti
matkavarauksen jälkeen. Myös
perusrokotusten voimassaolo
kannattaa tarkistaa. Tšekin valuutta on Koruna (CZK).
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