ITÄVALTAAN TONAVAN JOKILAAKSOON 1. – 5.10.2018
Wachau – Melk – Salzkammergutin järvialue – Kotkanpesä – Hallstatt sekä
Salzburg ja Wien

Syksyn matkalla tutustumme hurmaavaan Tonavan jokilaaksoon. Ajamme Wachaun viinilaakson
pikkukylien reunustamaa Tonavan vartta, käymme Melkin luostarissa ja majoitumme koko matkan
ajan Salzkammergutin järvialueella viehättävässä perhehotellissa. Täältä teemme retkiä Kotkanpesälle,
Hallstattiin sekä Mozartin kaupunkiin Salzburgiin. Alppimaisemat ovat vertaansa vailla. Tervetuloa
Itävaltaan.
Alustava matkaohjelma:
1.10. maanantai
Wachaun laakso ja Melkin luostari
Klo 6.30
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Lähtöselvitys.
Klo 8.30
Lähtö Finnairin reittilennolla Wieniin, jonne saavumme klo 9.55. Suomenkielinen
oppaamme on lentokentällä vastassa ja täältä suuntaamme kohti Tonavan upeaa
rantatietä. Ajamme kauniin Wachaun halki, joka on 35 km pitkä Unescon
kulttuuriperintölistalla oleva Tonavan jokilaakso. Näemme lukuisia viehättäviä pikku kyliä,
kirkkoja, linnanraunioita, upeita maisemia ja viininviljelyksiä. Jyrkillä rinteillä kasvavat
terasseittain viiniköynnökset ja hiukan tasaisimmilla alueilla aprikoosiviljelmät.
Pysähdymme Dürnsteinin kylässä, joka on tunnettu vaaleansinisestä kirkontornistaan.
Kylän yläpuolella olevassa keskiaikaisessa linnassa englannin kuningas Rikhard
Leijonanmieltä pidettiin vangittuna 1100-luvulla. Nautimme kakkukahvit. Vierailemme
Melkin upeassa benediktiiniläisluostarissa, joka sai nykyisen ulkonäkönsä barokkiaikaan.
Luostari on rakennettu 60 m korkean kalliokielekkeen päälle kolmen joen risteyskohtaan.
Nautimme lounaan luostarin ravintolassa.
Matkamme jatkuu kohti Salzkammergutin järvialuetta. Traunseen-järven alueelle
päästyämme ajamme rantatietä pitkin ja saamme jo ihastella ensimmäisiä 2000 m
korkeita vuoria. Majoittuminen ja illallinen hotellissa.

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

2.10. tiistai

Wolfgangsee -järvi, St. Wolfgangin kylä ja Schafberg -vuori
Aamiainen hotellissa. Tänään siirrymme laivalla viehättävään St. Wolfgangin kylään,
jossa syntyi aikoinaan Ralf Benatskyn säveltämä Valkoisen Hevosen Majatalo -operetti.
Teemme kävelykierroksen kylän keskustassa ja vierailemme Pyhiinvaelluskirkossa. Tämä
jälkeen nousemme vanhalla hammasratasjunalla ylös Schafberg-vuorelle, jonka huippu

on 1782 metriä korkea. Täällä nautimme kahvit ja Apfelstrudel -leivonnaiset huikeissa
maisemissa. Palaamme takaisin kylään junalla ja siitä edelleen laivalla hotelliimme.
Yhteinen illallinen hotellissa.
3.10. keskiviikko
Berchtesgaden ja Kotkanpesä, Königsee ja Hallstatt
Aamiaisen jälkeen ajamme kohti Berchtesgadenia ja Hitlerin Kotkanpesää. Nousemme
bussilla serpentiinitietä ylös Oberesalzberg-vuorelle 1834 metrin korkeuteen Hitlerin
Kotkanpesälle. Ylhäältä Kehlsteinhaus -talolta avautuu upea näkymä alppialueelle ja
järviseudulle. Käymme ihastelemassa vuonomaista Königsee -järveä. Aikaa kahvitella
järven rannalla olevissa kahviloissa tai tehdä ostoksia. Täällä myydään mm. ihastuttavia
kansallisasuja kohtuu hintaan.
Paluumatkalla vierailemme Hallstattissa, joka sijaitsee Hallstättersee -järven rannalla
postikorttimaisemissa. Kävelemme Unescon kulttuuriperintölistalla olevan kylän halki ja
ihmettelemme vuoren rinteeseen rakennettuja vanhoja taloja. Pysähdymme vielä Bad
Ausseessa tunnetussa Lebzeltereissä, jossa on valmistettu piparkakkuja jo vuodesta
1587 alkaen. Nautimme yhteisen illallisen hotellissa.

4.10. torstai

Salzburg
Aamiaisen jälkeen lähdemme päiväretkelle Salzburgiin. Ajamme Fuschlsee -järven
rantatietä ja nautimme kauniista maisemista. Teemme kävelykierroksen Mozartin
syntymäkaupungissa Salzburgissa. Näemme Schloss Mirabell -linnan upean puutarhan,
Salzburgin tuomiokirkon, Festspielhaus -konserttitalon, arkkipiispan palatsin, lukuisia
barokkiaikaisia kirkkoja ja aukioita. Liikumme myös Getreidegasse -ostos- ja
kävelykadulla, jonka varrella olevassa talossa Mozart aikoinaan syntyi v. 1756.
Kävelykierroksen jälkeen aikaa omatoimiseen lounaaseen, museoissa tai linnoituksessa
vierailuun, kahviloissa istuskeluun ja ostosten tekoon.
Paluumatkalla ajamme vileä Mondsee -järven kautta ja näemme mm. kirkon, jossa
Sound of Music -elokuvan vihkimiskohtaus on kuvattu. Yhteinen illallinen hotellissa.

5.10. perjantai
Wien ja kotiin
Aamiainen hotellissa. Otamme matkatavarat mukaan ja lähdemme kohti Wieniä.
Teemme kaupungissa lyhyen kiertoajelun ja kävelyn vanhassa kaupungissa. Kiertoajelun
aikana näemme kaupungin tärkeimpiä nähtävyyksiä kuten Ringstrasse -kehäkadun
varrella sijaitsevat upeat historialliset rakennukset kuten Valtionoopperan, parlamentin,
kaupungintalon, taidehistoriallisen ja luonnontieteellisen museon, yliopiston ja Hofburgin
talvipalatsin. Ajamme myös Karlsplatz -aukion halki, jossa sijaitsee Musikvereinin
konserttitalo, Kaarlen barokkikirkko ja Secssion taidenäyttelytalo. Näemme hedelmä- ja
vihannestori Naschmarktin. Kävelykierroksen päätämme Pyhän Tapanin tuomiokirkon
luo. Nautimme vielä matkamme päätöslounaan ennen kuljetusta lentokentälle.
Klo 19.20

Lähtö Finnairin reittilennolla Helsinkiin, jonne saavumme klo 22.40.

Hinta:

1.150 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 125 euroa.

Hintaan sisältyy:
- Finnairin reittilennot turistiluokassa
- verot ja viranomaismaksut
- ohjelman mukaiset kuljetukset
- neljän yön majoitus mainitussa hotellissa
- aamiaiset hotellissa
- yksi lounas, neljä 4-ruokalajin illallista
- kahdet kakkukahvit
- ohjelman mukaiset retket ja sisäänpääsymaksut
- suomenkielisen paikallisoppaan palvelut kohteessa
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- ruokajuomat
- juomarahat
- matkavakuutus ** suositellaan **
Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinnat edellyttävät minimilähtijämäärää.
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