SALZBURG – SALZKAMMERGUT – HALLSTATT - MÜNCHEN

ADVENTTIMATKA ITÄVALTAAN 5. – 8.12.2018

Joulukuun alussa suuntaamme Itävallan järvialueelle Salzkammergutiin ja tutustumme alueen
joulutoreihin. Salzburgin barokkikaupunki hurmaa kauneudellaan. Paahdetut mantelit ja glühwein
kuuluvat joulutorien tunnelmaan. Majoitumme mukavasti perhehotelli Huberissa, jossa nautimme myös
illalliset. Täältä teemme retkiä lähiympäristöön ja käymme mm. Hallstattin postikorttimaisemissa,
risteilemme Wolfgangseellä ja tutustumme St. Gilgeniin sekä Bad Ischeliin. Paluumatkalla poikkeamme
vielä Münchenin joulutorilla. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
5.12. keskiviikko
Bussikuljetus Tampereelta Helsingin lentoasemalle.
Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen lennon lähtöä.
Klo 08.00
Lähtö Finnairin reittilennolla Helsingistä Müncheniin.
Klo 09.30
Saavumme Münchenin lentoasemalle, jossa suomenkielinen oppaamme on vastassa.
Lähdemme ajamaan Salzburgiin. Ajomatkalla pidämme tarvittavat tauot.
Salzburgissa kävelemme ensin barokkiaikaisen Mirabell-linnan puiston halki kohti vanhaa
kaupunkia. Ylitämme Salzach -joen ja liikumme Salzburgin kuuluisimmalla ostoskadulla
Getreidegassella. Ohitamme myös talon, jossa Mozart syntyi vuonna 1756, perheen
asunto toimii nykyisin museona. Kuulemme Salzburgin juhlaviikoista, näemme mm.
kauniin fansiskaanikirkon, Pyhän Pietarin kirkon ja sen hautausmaan ja mahtipontisen
Tuomiokirkon. Salzburgin vanha kaupunki on täynnä toinen toistaan upeampia
barokkiaikaisia rakennuksia. Viehättävillä aukioilla on hurmavia joulumarkkinatoreja.
Hehkuviinin ja paahdettujen manteleiden tuoksu houkuttelee maistelemaan jouluisia
herkkuja. Kierroksen jälkeen nautimme lounaan.
Lounaan jälkeen vapaata aikaa kierrellä joulutoreilla. Kaupungin yläpuolella komeilee
Hohenfestung -linnoitus, jonne voi nousta hissillä kätevästi ihastelemaan kaupunkia
ylhäältä käsin. Jatkamme Salzkammergutin järvialueelle, jossa majoitumme hotelliin.

SEEHOTEL HUBER **** (paikallinen luokitus)
Hotelli sijaitsee Abersee -nimisessä kylässä Wolfgangsee -järven rannalla. Matkaa järven
rantaa on n. 150 m. Hotellissa on viehättävä ravintola, pieni baari, kaunis puutarha ja
sauna. Perheen pyörittämä hotelli, jossa on ystävällinen ja joustava henkilökunta.
Runsas aamiaisbuffet. Huoneissa on suihku, wc, puhelin, hiustenkuivain, satelliitti-tv,
vaaleat puuhuonekalut ja parveke. www.seehotel-huber.at
Yhteinen illallinen hotellissa.
6.12. torstai
St. Wolfganin kylä
Aamiaisen jälkeen siirrymme laivalla St. Wolfgangin kylään. Täällä syntyi aikoinaan
Valkoisen Hevosen Majatalo -operetti. Teemme pienen kävelykierroksen kylässä ja
pistäydymme kylän kirkossa, jossa on upea Michael Pacherin goottilainen alttari.
Vierailemme järvialueen yksillä viehättävimmistä joulutoreista. Vapaata aikaa ihastella
myyntikojuja, tehdä jouluostoksia, juoda punssia tai nauttia paikallisia herkkuja jossain

alueen lukuisista kahviloista. Iltapäivällä palaamme laivalla takaisin hotellille, jossa
nautimme yhteisen illallisen ja nostamme maljan Suomen 101 vuotispäivän kunniaksi.
7.12. perjantai
Hallstatt, Bad Ischel ja St. Gilgen
Aamiainen hotellissa. Tänään suuntaamme retkelle kohti viehättävää Hallstattin
paikkakuntaa, joka sijaitsee Hallstättersee -järven rannalla postikorttimaisemissa.
Kävelemme Unsecon kulttuuriperintölistalla olevan paikkakunnan halki ja ihastelemme
vuoren rinteeseen rakennettuja vanhoja taloja. Tämän jälkeen matkamme jatkuu kohti
Bad Ausseen kylää ja pysähdymme piparkakkuja valmistavassa leipomossa. Siellä on
valmistettu piparkakkuja jo vuodesta 1587.
Vierailemme Bad Ischelin kylpyläkaupungissa, jossa keisariperhe tapasi viettää
kesälomaa. Lyhyt kävely Bad Ischelissä, jonka jälkeen nautimme kakkukahvit hovin
vanhassa konditoriassa.
Palaamme takaisin Wolfgangsee -järvelle ja tutustumme vielä St. Gilgenin kylän
joulutoriin. Mozatin äiti Anna Maria syntyi St. Gilgenissä ja Mozart sai myös etunimensä
järven mukaan. Yhteinen illallinen hotellissa.
8.12. lauantai
München ja kotiin
Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalla ja kohti Müncheniä. Käymme vielä
Münchenin joulutorilla ja teemme lyhyenkävelykierroksen. Vierailemme mm.
Frauenkirchen tuomiokirkossa ja Marienplatz -aukion joulutorilla, ihastelemme
kaupungintalon kellotornia ja sen viehättäviä hahmoja. Nautimme vielä läksiäislounaan
ennen kuljetusta lentokentälle.
Klo 18.40
Finnairin reittilento Helsinkiin, jonne saavumme klo 22.15. Bussikuljetus Tampereelle.

Hinta:

Helsingistä
898 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Tampereelta
925 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 90 euroa.

Hintaan sisältyy:

-

bussikuljetus Tampereelta Helsingin lentoasemalle
Finnairin reittilennot turistiluokassa
verot ja viranomaismaksut
kuljetukset kohteessa ohjelman mukaan
kolmen yön majoitus mainitussa hotellissa
aamiaiset hotellissa
kolme illallista hotellissa
kaksi lounasta
ohjelman mukaiset retket
suomenkielisen paikallisoppaan palvelut kohteessa
arvonlisävero

-

ruokajuomat
matkavakuutus ** suositellaan**

Hintaan ei sisälly:

Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinta edellyttää minimilähtijämäärää.

Kehräsaari A 212, 33200 Tampere
Puh. 0440 – 477 070
Helsingissä palvelemme numerossa 050-354 3063
info@resviaria.com
www.resviaria.com
KKV 2107/06/MjMv

