VAPPUMATKA KEVÄISEEN VILNAAN 30.4.–3.5.2019
Liettuan eksoottinen pääkaupunki Vilna on historiaa henkivä kulttuurikohde. Tunnelmallinen Unescon
maailmanperintökohteisiin kuuluva barokkiasuinen vanhakaupunki on itäisen Euroopan suurimpia.
Lukuisat kauniit kirkot ja niiden ympäristössä olevat Vilnan nähtävyydet joenrannan molemmin puolin
ovat ainutlaatuisia, kuten myös Užupisin taiteilijakortteli gallerioineen ja käsityöpajoineen. Gediminaskukkulan juurella sijaitseva katedraali ja sen torni on kaupungin maamerkki. Kaupungissa on helppo
liikkua jalan paikasta toiseen, sillä välimatkat eivät ole kovinkaan pitkiä. Käyntikohteena on myös
entinen pääkaupunki Trakai ja Galve-järven saarella sijaitseva upea Trakain linna 1300-luvulta.
MATKAOHJELMA:
Tiistai 30.4.
Kokoontuminen Turun lentoasemalla klo 09.30.
Lentoaikataulu:
Turku klo 10.35 – Helsinki klo 11.10 / AY 649
Helsinki klo 12.30 – Vilna klo 13.45 / AY 1107
Bussi ja suomea puhuva opas odottaa ryhmää Vilnan lentoasemalla. Tehdään noin tunnin kestävä
kaupunkikiertoajelu, jonka aikana nähdään mm. Katedraaliaukio, Vilnan yliopisto ympäristöineen,
Aamunkoiton portti ja Neitsyt Marian ikoni. Kiertoajelun jälkeen majoitutaan viehättävään Hotelli
Domus Mariaan. Hotelli sijaitsee entisessä luostarissa ja on jo itsessään upea nähtävyys. Alkuillasta
opastettu kävelykierros Vilnan vanhassakaupungissa, jonka päätteeksi yhteinen illallinen.
Keskiviikko 1.5.
Aamiainen hotellissa. Käydään Uzupis-kaupunginosassa ja sen jälkeen ajetaan Trakaihin, joka sijaitsee
noin 30 km päässä Vilnasta ja on maan entinen pääkaupunki. Tutustuminen Trakain linnaan kauniiden
järvimaisemien keskellä ja lounastarjoilu. Nähdään myös rauhaa huokuva pikkukaupunki ja sen
värikkäitä puutaloja. Retken kesto noin 6 tuntia.
Torstai 2.5.
Aamiainen hotellissa. Vieraillaan oppaan johdolla Gediminasin linnassa ja museossa. Sen tornista on
tullut pääkaupungin ja koko maan symboli. Mäen päältä avautuvat upeat maisemat alas kaupunkiin ja

kaupungin kauniille punakattoisille taloille. Tutustutaan myös entisöityyn Liettuan suurruhtinaiden
kuninkaalliseen palatsiin Valdovu Rumainiin. Lounas nautitaan kaupungilla. Ennen hotelliin paluuta on
mahdollista vielä kierrellä nähtävyyksiä matkanjohtajan opastuksella.
Perjantai 3.5.
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä vielä aikaa ihastella vanhaa kaupunkia. Lähtö klo 12.00 hotellilta
lentoasemalle.
Lentoaikataulut:
Vilna klo 14.20 – Helsinki klo 15.30 / AY 1108
Helsinki klo 16.15 – Turku klo 16.50 / AY 225
Matkan hinta:
jäsenet 875 €
ei jäsenet 895 €
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 135€
Hintaan sisältyy:
- lentomatkat Turku–Helsinki–Vilna meno-paluu Finnairin reittilennoilla
- hotelliyöpymiset 2 hengen huoneessa aamiaisin
- 1 illallinen, 2 lounasta
- retket ja sisäänpääsyt ohjelman mukaan
- paikallisoppaan palvelut
- matkanjohtajan palvelut

Osoite: Aušros Vartų g. 12, Vilnius 01129, Liettua
http://domusmaria.com/

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30, Turku
02 2657 913, matkari@lssy.fi
www.lssy.fi/matkari

