Tammerkosken yrittäjien matka
BRATISLAVAAN JA WIENIIN 8. – 11.4.2021

Slovakian parasta antia ovat pääkaupunki Bratislavan hurmaava Vanhakaupunki, keskiaikaiset linnat ja
idylliset vuoristokylät. Silmä lepää Slovakian vaihtelevissa maisemissa ja saammekin matkan aikana
nauttia Tonavan jokilaaksoista sekä Tatran vuoristomaisemista. Bratislavan vanhakaupunki on kooltaan
melko pieni ja sen mukulakivikatuja on mukava kierrellä, istuskella ulkoilmakahviloissa ja tutkia, mitä
tulee eteen kulman takana. Kaupungissa on myös mielenkiintoisia erikoismuseoita, jota perehdyttävät
mm. musiikin, tekniikan ja kellojen historiaan. Matkalla käymme myös Pienillä Karpaateilla,
maistelemme slovakialaisia viinejä ja lähtöpäivänä teemme retken Wieniin. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
Torstai 8.4.
Klo 05.10
Kokoontuminen Pirkkalan lentoasemalla. Lähtöselvitys.
Klo 06.05
Lähtö Finnairin reittilennolla Helsinkiin, jonne saavumme klo 06.40. Koneenvaihto.
Klo 08.30
Lähtö Finnairin reittilennolla Wieniin.
Klo 09.55
Saavumme Wienin lentoasemalle, jossa meitä on vastassa suomenkielinen opas.
Lähdemme bussilla lentokentältä kohti Bratislavaa, jonne on matkaa reilut 60 km.
Bratislavassa teemme noin tunnin mittaisen panoraamakierroksen, jonka aikana
kuulemme oppaaltamme tärkeää tietoa kaupungin menneisyydestä ja nykypäivästä.
Näemme myös tärkeimpiä nähtävyyksiä. Jatkamme hotellille, jonne voimme jättää
matkatavarat säilytykseen, jos huoneet eivät ole vielä valmiina.

HOTEL BOUTIQUE ARCADIA **** (paikallinen luokitus)
Tyylikäs hotelli sijaitsee vanhassa kaupungissa vain 50 m päässä vanhasta
kaupungintalosta ja keskusaukiosta. Se on restauroitu 1200-luvulla rakennettuun taloon.
Hotellissa on mm. kokoustiloja, spa-alue, jossa on kuntoilulaitteita, sauna, höyrysauna.
L’Olive -ravintola ja Library-baari, jossa takka. Deluxe huoneissa on mm. ilmastointi,
ilmainen wifi, tallelokero, teen ja kahvinkeittovälineet, marmorinen kylpyhuone.

https://www.arcadia-hotel.sk/homesite/
Hotellilta lähdemme opastetulle kävelykierrokselle historialliseen keskustaan. Näemme
mm. tärkeimmän Pyhän Martinin kirkon, Sinisen kirkon, Arkkipiispan palatsin, Vanhan
raatihuoneen ja Mikaelin portin. Keskusta on turistien suosimaa aluetta, jossa on myös
tavallista kaupunkielämää. Mutkittelevat pikkukadut ovat täynnä matkamuistomyymälöitä, ravintoloita ja muista kivoja kauppoja. Kierroksella oppaamme kertoo
vinkkejä, missä kannattaa käydä. Kierroksen päätteeksi nautimme lounaan. Iltapäivä
vapaa.

Perjantai 9.4.
Pienten Karpaattien viinialue
Aamiainen hotellissa. Tänään iltapäivällä teemme puolen päivän retken Pienten
Karpaattien viinialueelle, joka on kaunis alue Bratislavan lähellä täynnä erinomaisia
viinitiloja, viinikellareita sekä mielenkiintoisia historiallisia nähtävyyksiä. Oppaan johdolla
vierailemme 1200-luvulta peräisin olevassa linnassa, joka kutsutaan Punaisen Kiven
linnaksi. Suomeksi tulkattu kierros kestää noin tunnin ja sen aikana ihailemme linnan
sisätiloja sekä yhtä Euroopan laajimmista linnan kellareista. Sitten jatkamme paikalliselle
viinitilalle ja sen omistajan johdolla tutustumme tämän alueen viinikulttuuriin ja tapoihin.
Miellyttävä viinimaistelu kestää noin tunnin ja se on pidetty joko mukavassa
baariravintolassa tai 400 vuotta vanhalla tilalla, toimivan luostarin kellarissa.
Viinimaisteluun kuuluu myös erilaisia paikallisia juustoja. Viinikellarin vierailun jälkeen
paluu hotellille.
Lauantai 10.4.
Vapaa päivä
Aamiainen hotellissa päivittäin. Vapaa päivä. Bratislavassa on mielenkiintoisia museoita ja
Tonavalla on mahdollista tehdä eri mittaisia risteilyjä. Kaupungissa on myös hyvät
ostosmahdollisuudet. Vanhassa kaupungissa on paljon pieniä erikoisliikkeitä. Tescon
tavaratalosta löytyy kaikkea mahdollista ja mm. lahjatavaramyymälöitä, joista löytyy
herkkuja, suklaata ja viinoja kuten Tatrateetä, joka on Slovakian kuuluisa yrttiviina, jota
on muualta vaikea hankkia. Eurovean ostoskeskuksessa on suuri valintamyymälä ja paljon
ravintoloista, kahviloita ja palveluja.
Sunnuntai 11.4.
Wien ja kotiin
Aamiainen hotellissa.
Klo 09.30
Bussikuljetus Wieniin ilman opasta, joka kestää n. tunnin verran.
Klo 10.30

Klo 16.30
Klo 19.25
Klo 00.05

Tapaamme Wienissä suomenkielisen kaupunkioppaan, jonka johdolla lähdemme kolmen
tunnin kaupunkikierrokselle ja saamme hyvän kuvan Wienin tärkeimmistä nähtävyyksistä.
Kierroksemme alkaa bussilla, Ringstrasse -bulevardia pitkin, joka kulkee Wienin keskustan
ympäri. Sieltä löytyy upeita rakennuksia kuten maailmankuulu Valtionoopperan talo,
Hofburg, kaupunkitalo ja Burgtheater eli kansallisteatteri. Bussista ihailemme kuuluisaa
Schönbrunnin palatsia. Kaupungin keskustan ulkopuolella on useita moderneja taloja ja
rakennuksia kuten YK-rakennus, Tonavan torni ja taiteilija Hundertwasserin tunnettu
”Kunsthaus”. Retkemme jatkuu kävellen ja oppaan johdolla jatkamme Wienin keskustaan,
jonne bussilla ei pääse. Ohitamme historialliset rakennukset sekä Grabenin ja Kärntner
Strassenin ostoskadut. Opastetun kierroksen jälkeen nautimme lounaan ja sen jälkeen
jää vielä aikaa tutkia kaupunkia omin päin.
Bussikuljetus Wienin keskustasta lentoasemalle, jossa lähtöselvitys.
Lähtö Finnairin reittilennolla Helsinkiin, jonne saavumme klo 22.5. Koneenvaihto.
Lähtö Finnairin reittilennolla Pirkkalaan, jonne saavumme klo 00.40 maanantain puolella.

Jäsenhinta: min 30 lähtijää
725 €/hlö kahden hengen huoneessa
min 25 lähtijää
745 €/hlö kahden hengen huoneessa
min 20 lähtijää
785 €/hlö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 125 €.
Hintaan sisältyy:
- Finnairin edestakaiset reittilennot turistiluokassa Pirkkalasta Wieniin
- verot ja viranomaismaksut
- ruumaan menevä matkatavara 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
- opastettu kuljetus Wienin lentoasemalta Bratislavaan
- kolmen yön majoitus valitussa hotellissa
- aamiaiset hotellissa
- kaksi 2-ruokalajin lounasta, 1 lasi viiniä
- opastettu kaupunkikävely Bratislavassa
- opastettu puolen päivän retki Pienille Karpaateille
- viininmaistajaiset (6 viiniä ja pientä purtavaa)
- opastettu kaupunkikierros Wienissä
- kuljetus Bratislavasta Wieniin ja lentoasemalle (ei opasta)
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- muut ruokailut ja ruokajuomat
- ruoka-aineallergioista ja muista erikoisruokavalioista veloitettavat lisämaksut
- matkavakuutus ** suositellaan **
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 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.
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