Merikarvian senioreiden matka

Moselin laaksoon ja Luxemburgiin 26. – 30.9.2022

Romanttinen Moselin laakso lumoaa matkailijan kiireettömyydellä, ikivanhoilla taloilla, kirkoilla ja
satulinnoilla. Lisäksi Saksa on perinteinen viinimaa, jonka pohjoisimpia viinialueita edustaa viehättävä
Moselin laakso. Jokilaakson jyrkillä rinteillä rypäleet kasvavat täyteen makua. Matkalla majoitumme
idylliseen Traben-Trarbachin kylään, josta käsin teemme retkiä lähiympäristöön. Matkan aikana
teemme retken myös Luxemburgiin ja Bernkastel-Kuesiin. Tervetuloa mukaan viehättävään Moselin
laaksoon!
Matkaohjelma:
Maanantai 26.9.
Lähtöselvitys Tampere-Pirkkalan lentoasemalla.
Klo 17.10
Lähtö Tampereelta Air Balticin reittilennolla Frankfurtiin.
Klo 18.45
Saavumme Frankfurtin lentoasemalle. Bussikuljetus Traben-Trarbachiin, jonne ajo
kestää n. tunti 45 minuuttia. Majoittuminen.

HOTELLI TRABENER HOF *** (paikallinen luokitus)
Bahnstrasse 25, 56841 Traben Trarbach www.trabener-hof.de
Hotelli sijaitsee viehättävässä Art Nouveau -tyylisen kaupungin Trabenin kaupunginosassa
vastapäätä vanhaa kaupungintaloa. 1898 rakennetussa talossa on tehty täydellinen
remontti. Hotellissa on 24 viehättävästi sisustettua huonetta, joissa on kokolattiamatto,
kaksoisvuode (kaksi erillistä patjaa) sekä mm. mukavuudet, tv, puhelin, minibaari ja
hiustenkuivaaja. Hotellissa on hissi ja vastaanottoon on portaita.
Tiistai 27.9.
Trier ja Luxemburg
Aamiainen hotellissa. Klo 9.00 lähdemme retkelle Trieriin ja Luxemburgiin. Luxemburg
on Luxemburgin suurherttuakunnan suurin kunta, jolla on kaupungin asema ja se on
samalla pääkaupunki. Se sijaitsee Alzette- ja Pétrusse – jokien yhtymäkohdassa.
Kaupungin asukasluku on noin 86 000, mikä on noin 19 % koko valtion väkiluvusta.
Suurkaupunkialue käsittää Hesperangen, Sandweilerin, Strassenin ja Walferdangen
kunnat. Luxemburg sijaitsee Länsi-Euroopan sydämessä ja matkaa Brysseliin on 188 km,
Pariisiin vajaat 300 km ja Kölniin 190 km. Luxemburg on yksi maailman rikkaimmista
kaupungeista, ja siitä on kehittynyt pankkitoiminnan ja hallinnon keskus
Luxemburgin kaupunki on lukuisien Euroopan unionin instituutioiden kotipaikka kuten
Euroopan investointipankin, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen. Vuonna 2007 Luxemburg on myös Euroopan
kulttuuripääkaupunki. Sen vanhat kaupunginosat ja linnoitukset ovat UNESCOn
maailmanperintölistalla.

Teemme kiertokävelyn vanhassa kaupungissa, jonka jälkeen heti omaa aikaa vanhassa
kaupungissa. Jatkamme bussilla takaisin Saksaan Trieriin, joka on Saksan vanhin
kaupunki ja perustettu jo roomalaisten aikaan. Trierin viehättävässä keskustassa omaa
ostosaikaa.
n. klo 16.00 Lähdemme paluumatkalle, joka taittuu Moselin vartta pitkin lukuisien sievien kylien läpi.
Klo 19.00

Yhteinen illallinen.

Keskiviikko 28.9.
Risteily Moselilla
Aamiainen hotellissa. Täältä kävelemme satamaan.
Klo 09.50
Lähdemme risteilemään Bernkastel-Kues kylään, joka on yksi Moselin alueen
helmistä.
Klo 11.45
Saavumme Bernkastel-Kuesiin, jossa jää omaa aikaa tutustua tähän viehättävään
kylään.
Klo 15.00
Bussikuljetus takaisin Traben-Trarbachiin.
Klo 18.00

Viininmaistajaiset Emertin viinitilalla ja tämän jälkeen illallinen Altes Zunftscheuneravintolassa.

Torstai 29.9.
Lisämaksullinen retki Cochemiin tai vapaa päivä
Aamiainen hotellissa. Halukkailla on mahdollisuus lähteä lisämaksulliselle retkelle tai
viettää vapaa päivää Traben-Trarbachissa.
Klo 10.00

Lähdemme bussiretkelle Cochemiin. Pikkukaupungin tärkein nähtävyys on upea
Valtakunnan linna Reichsburg, jonka arvioidaan rakennetun vuoden 1000 tienoilla kreivi
Ezzon puolesta. Tänä päivänä linna on edelleen hyvin kalustettu renessanssi ja barokki
huonekaluin, jotka Ravenen omistajaperhe huolellisesti valitsi. Vuodesta 1978 linna on
ollut Cochemin kaupungin omistuksessa. Linna sijaitsee kukkulalle yli 100 metriä Moselin
joen yläpuolella ja sinne pääsee paikallisella shuttle-bussikuljetuksella.
Cochemin vanhaa kaupunki kuhisee elämää ja kujalla on paljon mielenkiintoisia liikkeitä,
joissa poiketa. Mosel-joen rannalla on runsaasti viehättäviä terasseja ja kahviloita, joissa
voi nauttia leivoskahvit tai lasin viiniä. Klo 13.30 lähdemme paluumatkalle ja palatessa
pysähdymme Schönes Aussicht-näköalaravintolaan välipalalle. Takaisin hotellilla olemme
n. klo 16. Retken hinta 68 €/hlö min 20 lähtijää.

Perjantai 30.9.
Rüdesheim
Aamiainen hotellissa. Otamme matkatavarat ja lähdemme ajamaan kohti
Rüdesheimia.
Klo 11.30
Saavumme Rüdesheimiin, jossa tutustumme Asbach Uraltin vierailukeskukseen. Täällä
näemme n. 30 minuutin filmin Asbachin synnystä ja maistelemme tätä Jumalten
nektariinia. Täältä ajamme keskustan Drosselgasselle, joka on kaupungin vilkkain katu.
Klo 13.15
Nautimme lounaan, jonka jälkeen halukkailla on mahdollisuus nousta köysiradalla viinirinteiden yläpuolelle Niderwalddenkmal-patsaalle. Täältä on upeat näkymät yli Reinin.
Klo 16.00
Lähdemme jatkamaan Frankfurtin lentoasemalle, jonne on n. tunnin ajomatka.
Lähtöselvitys.
Klo 20.00
Lähtö Air Balticin reittilennolla Tampereelle, jonne saavumme klo 23.20.

Hinta:

min 30 lähtijää
1049 €/henkilö kahden hengen huoneessa
min 25 lähtijää
1089 €/henkilö kahden hengen huoneessa
min 20 lähtijää
1155 €/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 110 €.

Hintaan sisältyy:
- Air Balticin reittilennot turistiluokassa
- verot ja viranomaismaksut
- ruumaan menevä matkatavara 23 kg
- kuljetukset kohteessa ohjelman mukaan
- neljän yön majoitus mainitussa hotellissa
- yksi lounas, kaksi illallista
- viininmaistajaiset
- lasi viiniä ruokailuissa
- Asbach Uralt -brandymaistajaiset
- risteily Moselilla
- kiertokävely Luxemburgissa
- suomenkielisen matkanjohtaja palvelut koko matkan ajan
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- muut ruokailut ja ruokajuomat
- lisämaksullinen retki Cochemiin, hinta 68 €/hlö min 20 lähtijää
- matkavakuutus ** suositellaan **
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme viranomaismääräyksiä sekä
terveys- ja turvallisuusohjeita. HUOM. Muuttuva koronatilanne ei oikeuta kuluttomaan peruutukseen, jos matka muuten
pystytään toteuttamaan. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin käyttöä. Jos maahanpääsyyn edellytetään todistus
negatiivisesta koronatestistä tai rokotustodistus, vastaa asiakas itse sen hankkimisesta.
HUOMIOITAVAA ERIKOISRUOKAVALIOISTA JA LIIKUNTARAJOITTEISTA:
RYHMÄRUOKAILUT **
Allergioiden, ruokarajoitteiden ja mielihalujen määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Ryhmämatkoilla ei kaikkia
ruokavalioita/toiveita valitettavasti pystytä toteuttamaan. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joissa yksi
yhtenäinen menu on valittu etukäteen. Näissä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ruoka-aineallergiat.
Ko. annokset ovat usein pelkistetympiä kuin menun annokset, eivätkä ravintolat tee erillisiä ruokia jokaista allergiaa kohden.
Esim. gluteeniton/laktoositon jälkiruoka on usein hedelmä, hedelmäsalaatti tai sorbetti koko matkan ajan. Mielihalujen mukaan
annoksia ei voi vaihtaa. Ilmoita siis vain sellaiset ruokarajoitukset, joista on terveydellistä haittaa tai perustuvat vakaumukseen
(esim. kasvisruoka). Tieto tulee olla toimistossa viimeistään kuukautta ennen matkaa.
Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamis-mahdollisuudet ovat rajalliset.
Perillä kohteessa ilmoitetuista annosmuutoksista, erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 euroa/ruokailu
matkan jälkeen. Matka ei ole esteetön eikä näin ollen sovellu liikuntarajoitteisille. Huomioithan, että matkalla tulee kävelyä esim.
kävelykierroksilla. Useissa kaupungeissa bussin käyttöä kaupungin keskustoissa on rajoitettu. Kaupunki- kohteissa on myös
rappusia ja mukulakivikatuja. Matkoja ei suositella apuvälineillä liikkuville (pyörätuoli, rollaattori).

~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~
Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy
Kehräsaari A 212, Tampere
info@resviaria.com
www.resviaria.com
Puh. 0440 477 070
KKV 2107/06/Mj

