
 

Ranska – Saksa – Sveitsi  

KOLMEN MAAN JOULUTORIT 10. – 13.12.2020 

 
Ilmassa tuoksuu kaneli, glüwein ja karamellisoidut mantelit – tervetuloa vieraaksi perinteisille 
keskieurooppalaisille joulumarkkinoille! Tällä nelipäiväisellä kiertomatkalla liikumme niin Ranskassa, 
Saksassa kuin Sveitsissäkin. Kierroksemme alkaa Ranskan sympaattisilta joulumarkkinoilta 
Strasbourgista, mistä jatkamme matkaamme Ranskan Colmariin. Tutustumme idylliseen Colmarin 
pikkukaupunkiin ja sen hurmaaviin joulumarkkinoihin. Saksassa kierrämme ihastuttavan Freiburgin 
kaupungin joulumarkkinoilla. Siellä on myös useita kansainvälisiä ja saksalaisia tavarataloja, joissa on 
mahdollisuus tehdä edullisin hinnoin joululahjalöytöjä. Joulumarkkinakierroksemme huipentuu Baselin 
markkinoille, joilla pääsemme tutustumaan sveitsiläisiin jouluperinteisiin.  

 

Alustava matkaohjelma: 
 
Torstai 10.12. Stuttgart – Strasbourg - Colmar 

 Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. 
Klo 07.30 Lähtö Finnairin reittilennolla Stuttgartiin. 
Klo 09.15 Saavumme Stuttgartin lentoasemalle, jossa suomenkielinen oppaamme on meitä vastassa 

bussin kanssa. Lähdemme bussilla kohti Strasbourgia. Matkan aikana oppaamme kertoo 
tulevien päivien ohjelmasta ja kohdemaiden joulumarkkinaperinteistä. Kun saavumme 
kaupunkiin, nautimme herkullisen lounaan perinteisessä alsacelaisessa braseriessä. 
Iltapäivällä kierrämme Strasbourgin joulumarkkinoilla joko oppaan kanssa tai 
omatoimisesti. Alkuillasta jatkamme bussilla Colmariin, jossa majoittuminen ja ilta 
vapaata aikaa.  

  
 HOTELLI TURENNE *** (paikallinen luokitus) 

 Hotelli sijaitsee Colmarin vanhan kaupungin sisäänkäynnin lähellä 750 m päässä 
Coll’egiale Saint-Martin -kirkosta. Lähialueella on monia tyypillisiä alsacelaisia ravintoloita. 
Hotellissa on aulabaari. Ilmastoiduissa huoneissa on mm. ilmainen wifi, taulu-tv, 
mukavuudet. Buffetaamiainen. https://www.turenne.com/en/ 

 
Perjantai 11.12. Colmar 

Aamiaisen jälkeen lähdemme opastetulle kävelykierrokselle Colmarissa. Colmar sijaitsee 
keskellä viinitarhoja ja on kuin pienoismalli Alsacen alueesta perinteisine taloineen, 
kanaaleineen ja kuuluisine viineineen. Colmarissa on 67000 asukasta, mutta se on silti 
säilyttänyt maalaiskylämäisen ilmapiirin, mikä lisää sen viehättävyyttä. Kierroksen jälkeen 
on aikaa omatoimiseen lounaaseen – esim. paikallinen herkku tarte flambée, 
ohutpohjainen pizza ja lasillinen paikallista Gewürtztraminer-viiniä. Myös joulumarkkinoilla 
on useita ruokakojuja, joista saa paikallisia ja kansainvälisiä herkkuja. Iltapäivällä 
kierrämme joulumarkkinoilla joko oppaan kanssa tai omatoimisesti.  
Iltapalaa nautimme viinikellarissa. Maistelemme paikallisia valko- ja punaviinejä, juustoja 
ja leikkeleitä. Kellarin isäntä, viiniasiantuntija, kertoo maistelun lomassa alueen viineistä. 



 

 
Lauantai 12.12. Colmar – Freiburg - Basel 

Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Matkamme jatkuu Saksan puolelle Freiburgin 

kaupunkiin. Kierrämme kaupunkia oppaan johdolla. Kierroksen jälkeen on vapaata aikaa 
nauttia lounasta ja mahdollisuus tehdä edullisia joululahjaostoksia kaupungin kuululla 
ostoskadulla Kaiser-Joseph-Strassella. Iltapäivällä matkaamme kohti Sveitsin Baselia.  
Illallista nautimme juusto-fonduepatojen äärellä perinteisessä sveitsiläisessä ravintolassa. 
Yöpyminen hotelli Steinenschanzenissa.  

 
 
  

  
HOTELLI STEINENSCHANZE *** (paikallinen luokitus) 

Hotelli sijaitsee alle viiden minuutin kävelymatkan päässä Baselin keskustasta ja 
yliopistolta, lähellä historiallisia rakennuksia ja vanhaa kaupunkia. Hotellin viihtyisät ja 
käytännölliset huoneet on sisustettu raikkaan pehmein ja ystävällisin värein. 
Buffetaamiainen. https://www.steinenschanze.ch/ 

 
Sunnuntai 13.12. Basel - Zürich 

Aamiainen hotellissa. Matkatavarat voi jättää säilytykseen. Baselissa teemme lyhyen 
kaupunkikierroksen, jonka jälkeen on mahdollisuus kiertää perinteisillä sveitsiläisillä 
joulumarkkinoilla joko oppaan kanssa tai omatoimisesti. Lounaaksi voi napata jotain 
monista markkinoiden torikojuista tai istahtaa johonkin kaupungin lounasravintoloista.  

Klo 15.30 Lähdemme bussilla hotellista kohti Zürichin lentokenttää, jossa lähtöselvitys. 
Klo 19.05 Lähtö Finnairin reittilennolla Helsinkiin, jonne saavumme klo 23.00. 
 
 
 
Hinta: 1150 €/hlö kahden hengen huoneessa 
 1240 € yhden hengen huoneessa 
 
Hintaan sisältyy: 

- Finnairin reittilennot turistiluokassa 
- verot ja viranomaismaksut 
- ruumaan menevä matkatavara 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg 
- ohjelman mukaiset kuljetukset kohteessa 
- kahden yön majoitus Colmarissa 
- yhden yön majoitus Baselissa 
- aamiaiset hotelleissa 
- lounas Strasbourgissa 
- iltapala ja viininmaistajaiset Colmarissa 
- juustofondue-illallinen Baselissa 
- suomenkielisen paikallisoppaan palvelut 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly: 

- muut ruokailut 
- ruokajuomat 
- ruoka-aineallergioista ja muista erikoisruokavalioista veloitettavat lisämaksut 
- matkavakuutus ** suositellaan ** 

 
 



 

 
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön 
muuttamiseen force majeure tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää 
minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy lisää 
tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden menut 
on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat 
viimeistään kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista 
erikoisruokavalioista/allergioista ja annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 
euroa. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa 
niiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.  

 
 
  

  
  
Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy  
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