
 

Helsingin kansallisen senioripiirin matka 

BAIJERIN JA BODENSEEN HURMAAVAT PIKKUKAUPUNGIT 8.-13.10.2023 
 

 
 
Tervetuloa mukaamme Saksan alppimaisemiin, kauniille järvialueille ja hienojen historiallisten 
nähtävyyksien pariin. Baijerin alueella on lukuisten prinssien ja ruhtinaiden huikaiseviin alppimaisemiin 
rakennuttamia linnoja. Innokas linnojen rakentaja oli mystinen ja legendaarinen kuningas Ludwig II 
(1845–1886). Vierailemme Linderhofin linnassa sekä viehättävässä Ettalin luostarissa. 
Risteilemme myös Bodenseen kauniissa maisemissa ja sen hurmaavissa rantakaupungeissa sekä 
poikkeamme myös Sveitsin puolella ihailemassa Stein am Rheinin kauniita taloja.  
 
Alustava matkaohjelma: 
 
08.10. sunnuntai 
 Kokoontuminen Helsingin lentoasemalla. Lähtöselvitys. 
Klo 09.15 Lähtö Finnairin reittilennolla Müncheniin. 
Klo 10.50 Saavumme Münchenin lentoasemalle, jossa meitä on vastassa suomalainen opas. 

Lähdemme ajamaan kohti etelää ja Ettalia. Ajoaika n. 2 tuntia. Kuljemme 
Oberammergaun läpi Ettalin luostariin. Oberammergaun pikkukylä tunnetaan joka 
kymmenes vuosi esitettävästä kärsimysnäytelmästä. Pysähdymme Ettalin luostarissa. 

n. klo 13.30 Nautimme lounaan. Tämän jälkeen tutustumme luostariin.  
 
Ettalin benediktiinillinen luostari on vielä toiminnassa ja kuuluisimpia Baijerissa.  
Nykyinen rokokootyylinen luostari on perustettu jo 1300-luvulla. Luostariin kuuluu 
barokkityylinen kirkko, jossa on mahtava kupolikatto. Käymme tutustumassa luostariin ja 
sen kirkkoon. Luostarissa valmistetaan myös munkkien salaisella reseptillä Ettalin 
luostarilikööriä.  

 
 Täältä jatkamme majapaikkaamme. 
 

  
 ALPHOTEL ETTAL *** (paikallinen luokitus) 

Viehättävä pieni alppihotelli, joka sijaitsee vain n. 10 minuutin kävelymatkan päässä 
Ettalin luostarista. Hyvät ulkoilumaastot. Hotellissa on mm. kuntosali, sauna ja pieni 
uima-allas. Hotellissa on myös ravintola ja pieni baari, aulassa yhteiskäytössä oleva 
tietokone. Huoneet on kalustettu puunvärisin huonekaluin, kokolattiamatto, mukavuudet.  

 www.alphotel-ettal.de 
 
09.10. maanantai  Linderhofista Bregenziin 

Aamiainen hotellissa. Otamme matkatavarat mukaan ja lähdemme kohti Linderhofia. 
Linderhofin linnaa kutsutaan tämän alueen jalokiveksi, koska linnaa ympäröivät upeat 
maisemat ja näyttävä laaja englantilainen puutarha. Itse rakennus on ulkoasultaan ja  



 

 
kooltaan vaatimattomin Ludwigin linnoista, mutta ainoa, joka saatiin täydellisesti valmiiksi 
vielä satukuninkaan eläessä. Sisustukseltaan linna on erittäin loistelias ja täällä saa hyvän 
kuvan kuninkaan pyrkimyksestä luoda ympärilleen oma eristetty satumaailmansa. 
Vierailemme linnassa ja sen puistossa. 
 
Matka jatkuu kohti Bregentziä ja Bodenseetä. Matkalla ihastelemme Neuschwansteinin 
linnaa ulkoapäin. Matkalla Bregentziin ajamme viehättävään Wangen in Allgäun 
pikkukaupunkiin, jossa hetki omaa aikaa, vaikka kahvitteluun. Täältä jatkamme 
Itävallan puolelle Bregentziin, jonne majoitumme neljäksi yöksi. 
 

 
HOTELLI MESSMER **** (paikallinen luokitus) 
Hotelli sijaitsee Bregenzin keskustassa vain 100 metrin päässä Bodenseeltä. Hotellissa on 
mm. sauna, ravintola, baari, terassi. Ravintola Weinstube tarjoilee itävaltalaisia ja 
kansainvälisiä ruokia sekä vorarlveergiläisiä erikoisuksia. Savuttomissa huoneissa on 
ilmainen wifi, taulu-tv, minibaari, hiustenkuivaaja ja mukavuudet.  https://www.hotel-
messmer.at/ 
 
Yhteinen illallinen. 

 
10.10. tiistai  Konstanz ja Stein am Rhein 

Aamiainen hotellissa. Tänään lähdemme kokopäiväretkelle Konsztanziin ja Stein am 
Rheiniin. Ajamme Bodenseen rantatietä Konstanziin. Se on kehittynyt entisen 
roomalaisleirin paikalle ja jo vuonna 590 tänne perustettiin Saksan ensimmäinen piispan 
istuin. Tärkeimpiä nähtävyyksiä ovat tuomiokirkko, Konsiilirakennus ja vanha kaupunki 
viinitupineen ja porvaristaloineen. Tutustumme kaupunkiin kävelykierroksella. Lounas. 
 
Täältä jatkamme Sveitsin puolelle söpöön Stein am Rheinin pikkukaupunkiin. 3500 
asukkaan keskiaikainen pikkukaupunki on kuuluisa värikkäistä taloistaan. Hurmaavat 
maalaukset vanhojen talojen seinissä ristikkojen välissä ovat ainutlaatuisia eikä niitä väsy 
katsomaan. Illaksi palaamme takaisin Bregenziin. 

 
11.10. keskiviikko  Bregenzerwaldin juustotie 
 Aamiainen. Tämän päivän aiheena on juusto ja ajammekin Bregenzerwaldin juustotielle. 

Bregenzerwald on metsiä ja kukkuloita sekä korkeampiakin vuoria omaava alue. Täällä on 
lukuisia juustoloita ja sen myötä paljon lehmiä, vuoria ja lampaita. Voralberg on tunnettu 
alppijuustoistaan. Tutustumme juustonvalmistukseen, maistelemme tuotteita ja 
halukkaat voivat ostaa juustoja mukaan. Nautimme lounaan päivän aikana.  

 
12.10. torstai  Risteily Lindaun rantakaupunkiin  

Aamiaisen jälkeen lähdemme retkelle Lindaun rantakaupunkiin. Nousemme laivaan ja 
purjehdimme Lindauhun. Matkalla ihastelemme Bodenseen järvimaisemaa. Lindaun 
tärkeimpiä nähtävyyksiä ovat mm. keskiaikaisen kaupungin muurin jäänteet, vanha 
raatihuone ja kaupungin rantabulevardi. Lindaun satamasta on jopa näköyhteys 



 

Bregenziin järven toiselle rannalle. Kävelykierroksen jälkeen jää aikaa omin toimin 
tutustua kaupunkiin tai esim. kahvitella tai lounastaa.  
Palaamme laivalla takaisin Bregenziin. 
 
Iltapäivällä nousemme vielä hissillä ylös Pfänder-vuorelle ihastelemaan maisemia  
Bodenseelle ylähäältä käsin.  

 
13.10. perjantai 

Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Lähdemme kohti Müncheniä, jonne on matkaa n. 
190 km. Eteläisen Saksan suurin ja tunnetuin kaupunki on München, joka on aina ollut 
merkittävä paikka ja joka nykyäänkin on Euroopan tunnetuimpia ja vauraimpia 
miljoonakaupunkeja. Baijerin osavaltion pääkaupunkiin ihmisiä vetää puoleensa vuosi 
toisensa jälkeen Oktoberfest. Myös kaupungin museot hakevat vertaisiaan ja taidegalleriat 
edustavat alansa ehdotonta huippua. Teemme kävelykierroksen Münchenin 
keskustassa ja nautimme lounaan. Hetki vapaata aikaa ennen kuljetusta lentokentälle.  
 

Klo 18.50 Lähtö Finnairin reittilennolla Helsinkiin, jonne saavumme klo 22.15. 
 

   ************ 
 
Hinta: min 30 lähtijää min 25 lähtijää min 20 lähtijää 
 1545 €/henkilö H2 1598 €/hlö H2 1745 €/hlö H2 
 
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 230 euroa 
 
Hintaan sisältyy: 

- Finnairin reittilennot turistiluokassa 
- verot ja viranomaismaksut 
- yksi ruumaan menevä matkatavara 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg 
- bussikuljetukset kohteessa ohjelman mukaan 
- yhden yön majoitus Alphotel Ettalissa 
- neljän yön majoitus Bregentzissä mainitussa hotellissa 
- aamiaiset hotelleissa 
- neljä lounasta  
- yksi illallinen  
- tutustuminen Ettalin luostariin 
- vierailu Linderhofin linnassa 
- juustomaistajaiset 
- risteily Bodenseellä 
- hissilippu Pfänder-vuorelle 
- suomalaisen paikallisoppaan palvelut kohteessa 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly: 

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

 
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure 
tilanteissa. Hinnat edellyttävät minimiosallistujamäärää.  
 

 

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 
toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.  
 
Perillä kohteessa ilmoitetuista annosmuutoksista, erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 
euroa/ruokailu matkan jälkeen.  
 
LIIKUNTARAJOITTEET 
Matka ei ole esteetön eikä näin ollen sovellu liikuntarajoitteisille. Huomioithan, että matkalla tulee kävelyä 
esim. museoissa ja kävelykierroksilla. Useissa kaupungeissa bussin käyttöä kaupungin keskustoissa on 
rajoitettu. Osa kävelyistä voi olla myös siirtymisiä, jolloin sen väliin jättäminen ei ole mahdollista. Kaupunki- 
kohteissa on myös rappusia ja mukulakivikatuja. Matkoja ei suositella apuvälineillä liikkuville (pyörätuoli, 
rollaattori).  
 
  

    
~ ryhmämatkoja vuodesta 2006 ~    
    

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy    
Åkerlundinkatu 2, 5. krs, Tampere    
info@resviaria.com      
www.resviaria.com    
Puh. 0440 477 070    
KKV 2107/06/Mj    
 
 
 
 
 


