MÜNCHENIN JOULUTOREILLE 30.11. – 3.12.2018

Joulutorimatkamme suuntaa eteläisen Saksan suurimpaan ja tunnetuimpaan kaupunkiin Müncheniin,
joka on Euroopan vauraimpia miljoonakaupunkeja. Tämä Baijerin osavaltion pääkaupunki on tunnettu
mm. olutfestivaaleistaan, hulppeista museoitaan ja taide- gallerioistaan. Joulumarkkinoiden aikaan
lähes koko kaupunki muuttuu kuukauden päiviksi yhdeksi suureksi joulumaaksi. Münchenin markkinat
ovat yhdet Euroopan kuuluisimmat, suurimmat ja vilkkaimmat. Koko vanhakaupunki on yhtä
joulumarkkinaa, mutta Marienplatz-aukio raatihuoneen edessä on pääpaikka. Tervetuloa mukaan
Müncheniin.
Alustava matkaohjelma:
30.11. perjantai
Klo 03.30
Bussikuljetus Tampereelta Helsingin lentoasemalle. Lähtöselvitys.
klo 08.00
Finnairin reittilento Helsingistä Müncheniin.
Klo 09.30
Saavumme Münchenin lentoasemalle, jossa meitä on vastassa paikallinen suomenkielinen
opas. Lähdemme lentokentältä suoraan kiertoajelulle kaupunkiin, jonka aikana kuulemme
sen historiasta ja nykypäivästä ja saamme hyvä kokonaiskuvan paikasta. Näemme
tärkeimpiä nähtävyyksiä kuten kaupungintalon kellopeleineen, Pyhän Pietarin kirkon ja
vanhan raatihuoneen sekä Residenz-palatsin. Marienplatz-aukio on kaupungin ehdoton
keskus ja myös liikenteen solmukohta. Kiertoajelun jälkeen nautimme lounaan ennen
majoittumista hotelliin.

HOTELLI TRYP MÜNCHEN CITY CENTER *** (paikallinen luokitus)
Hotelli sijaitsee 5 minuutin kävelymatkanpäässä rautatieasemalta ja Oktoberfest-alueelta.
Hotellissa on mm. ilmainen sauna, italialainen ravintola, aulabaari. Huoneissa on mm. tv,
minibaari, työpöytä, hiustenkuivaaja ja mukavuudet. Saatavilla ilmainen wifi. Hotellista on
3 minuutin kävelymatka Thereseinwiesen metroasemalle ja läheiseltä rautatieasemalta on
nopeat yhteydet mm. Marienplatzille.
1.12. lauantai
Joulutorit
Aamiainen hotellissa. Tänään teemme kävelyretken joulutorille. Marraskuun loppupuolella
Münchenin ydinkeskusta muuttuu yhdeksi suureksi joulutoripaikaksi. Joulutorin vilkkain
alue on Marienplatz-aukio, jossa sijaitsee kuuluisa Glockenspiel-kellopeli. Lähettyvillä on
muitakin joulutoriin kuuluvia alueita kuten Odeonplatz ja Salvatorplatz-aukot, jotka ovat
alle puolen kilometrin päässä keskusaukiosta. Joulutorin tarjonta on värikästä: luvassa on
musiikkia, maku- ja hajuaistien huumaa, opastettuja kierroksia, kaupan on paljon
sellaista, mitä kaupoista ei helposti saa, esim. vanhanaikaisia puuleluja ja näyttäviä
joulukoristeita. Torilla on mukava kävellä lämmittävä hehkuviini kädessä ja ihastella torin
antimia. Erilaiset pikkupurtavat, paahdetuista hunajamanteleista saksalaisiin

olutmakkaroihin, pitävät nälän loitolla illallisaikaan asti. Saksan suurimmalta
joulutorialueelta löytyy niin kotiin vietävää kuin paikan päällä nautittavaakin.
2.12. sunnuntai
Vapaa päivä
Aamiainen hotellissa. Vapaa päivä. Tänään kannattaa vierailla myös Viktualienmarkttorilla, jossa on kohtuuhintaisia ruokia ja viiniä ja muutenkin melko erilaista tunnelmaa
kuin varsinaisilla joulutoreilla. Münchenissä joulumarkkinakojuja on myös Englantilaisessa
puutarhassa, jonka Kiinalaisen tornin alapuolella on kojuja. Sendlinger Tor-aukio on
paikka jossa kannattaa myös poiketa – Haidhausen on senkin joulumarkkinapaikka ja
Schwabingin joulutori pidetään Münchener Feiheit-pysäkin vieressä.
3.12. maanantai
Nymphenburgin linna ja kotiin
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12. Otamme tavarat mukaan ja lähdemme
retkelle Nymphenburgin linnaan. Tämä alun perin italialaisvaikutteinen linna rakennettiin
1600-luvulla vaaliruhtinas Ferninand Marian ja tämän vaimon kesäasunnoksi. 1700-luvulla
linnaa laajennettiin ja koristeltiin ranskalaisten sekä saksalaisten taiteilijoiden teoksilla.
Lukuisien rakennus- ja laajennusurakoiden tuloksena oli mm. rokokoo-tyyliset salit,
posliinitehdas sekä kreikkalaisten jumalten patsaat palatsin puistossa. 1800-luvulla
Baijerin ensimmäinen kuningas Max I Joseph antoi suistaa osan linnasta klassistiseen
tyyliin sekä muuttaa puutarhan englantilaistyyliseksi maisemapuutarhaksi. Opastetun
kierroksen jälkeen nautimme vielä matkamme päättäjäislounaan ennen kuljetusta
lentoasemalla.
Klo 18.40
Lähtö Finnairin reittilennolla Helsinkiin, jonne saavumme klo 22.15. Bussikuljetus
Tampereelle.

Hinta:

695 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa Helsingistä
730 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa Tampereelta
Yhden hengen huoneen lisämaksu 165 euroa.

Hintaan sisältyy:
- bussikuljetus Tampereelta Helsingin lentoasemalle ja takaisin
- Finnairin reittilennot turistiluokassa
- verot ja viranomaismaksut
- bussikuljetukset kohteessa ohjelman mukaan
- kolmen yön majoitus mainitussa hotellissa
- aamiainen hotellissa
- kaksi lounasta
- opastettu kaupunkikiertoajelu suomenkielisen oppaan johdolla
- lähtöpäivän retki suomenkielisen oppaan johdolla
- sisäänpääsymaksu Nymphenburgin linnaan
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- ruokajuomat
- matkavakuutus ** suositellaan **

Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinnat edellyttävät minimi 25 lähtijää.

Kehräsaari A 212, 33200 Tampere
FI-33101 Tampere
Puh. 0440 -477 070
info@resviaria.com
www.resviaria.com

