Kesäillan konsertti Schönbrunnin linnalla Wienissä
ja Tonavan risteily ke – la 19. -22.6.2019
Tervetuloa Kansallisten Senioreiden konserttimatkalle Wieniin ja Tonavalle. Matkaamme kuuluu
myös mielenkiintoiset retket ja ennen kaikkea mukavassa seurassa on leppoisaa matkustaa!
Huomaathan, että edulliseen hintaamme sisältyy suorat lennot, retket kuljetukset ja ruokailuja,
paikallinen opas huolehtii ammatitaidolla meistä. Ilmoitautumiset Kansallisten senioreiden Erkki
Salokankaalle erkki.salokangas@gmail.com ja matkan vastuullinen järjestäjä on MatkaPojat Oy.
Tervetuloa mukaan.

Matkaohjelma (alustava)
19.06.2019

Keskiviikko

klo 08:30
klo 09:55

Finnairin lento AY1471 lähtee Helsingistä
Saapuminen Wieniin, bussi ja opas vastassa
Wienin kaupunkikiertoajelu ja lounas.
Majoittautuminen hyvätasoiseen hotelliin. Ilta vapaata.

20.06.2019

Torstai
Hotelliaamiainen.
Päivä aikaa tutustua Wienin kaupunkiin omatoimisesti
Illansuussa lähtö Wienin Filharmonikkojen konserttiin Schönbrunnin linnaan.
Konsertissa ei ole istumapaikkoja. Illan aikana kävelyä. Konsertin jälkeen
paluukuljetus takaisin hotellille.

21.06.2019

Perjantai
Hotelliaamiainen.
Kokopäiväretki Wachau-Tonavan jokilaakso. Tonava joen ihastuttava, noin 40
km pitkä jakso Wienistä länteen on nimeltään Wachau. Alue on erikoinen
yhdistelmä kulttuurimaisemaa ja luontoa. Wachau on UNESCO:n
maailmanperintölistan kohteena.
Wienistä lähdettyämme noin puolentoista tunnin ajomatkan jälkeen saavumme
Melkiin, Tonavan rannan pieneen kaupunkiin, jonka päänähtävyys on yli tuhat
vuotta vanha luostari, johon tutustumme ulkoa käsin. Satamassa nousemme
risteilylaivaan, jolla matkustamme pitkin Tonavaa noin 30 kilometriä
Dürnsteinin kylään saakka. Siellä nousemme laivasta ja kävelemme mukavaa
kävelytietä rantaa pitkin kylän keskukseen. Dürnsteinin monista keskiaikaisista
taloista löytyvät paikallisten tuotteiden pienet kaupat. Dürnsteinista lyhyt
matka seuraavaan kohteeseen Oberloibeniin, jossa vierailemme viinitilalla –
tarjolla kinkkuja, juustoja, wachaulaisia sämpylöitä ja tietysti hyviä viinejä.
Kylmän viinilounaan jälkeen palaamme Wieniin

Matkan vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy, joka on asettanut matkasta matkapalveluyhdistelmien
tarjoajista annetun lain (921/2017) 3 §:ssä tarkoitetun vakuuden Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Matkapojat
Oy on vastuussa kaikkien sopimukseen sisältyvien matkapalveluiden suorittamisesta ja vaikeuksiin joutuneen
matkustajan avustamisesta matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 4 luvun mukaisesti. Matka minimiryhmäkoko on
30.

22.06.2019

Lauantai

klo 19:15
klo 22:35

Hotelliaamiainen, jonka jälkeen huoneiden luovutus
Puolen päivän tienoilla lähdemme retkelle kohti Schlosshofin linnaa, joka
sijaitsee n. 50 km matkan päässä Wienistä, lähellä Itävallan ja Slovakian
rajaa. Prinssi ja sotapäällikkö Eugen Savoijilaisen rakennuttama linna on
edelleenkin alkuperäisessä ympäristössään kaukana asuinalueista,
barokkityylisen puutarhan ympäröimänä. Linnan entiset sivurakennukset ovat
myös alkuperäisessä käytössään: näistä löytyy hevostallit ja navetat, joissa
pidetään edelleenkin 1700 luvun tyypillisiä aatelislinnojen kotieläimiä, muun
muuassa lippizanhevosia ja valkoisia aaseja. Linnakierros ja lounas linnan
ravintolassa. Tämän jälkeen lähtö lentokentälle.
Finnairin lento AY1476 lähtee Wienistä
Saapuminen Helsinkiin

MATKAN HINTA:

879 €/hlö

HINTAAN SISÄLTYY:
-Finnairin suorat lennot Helsinki-Wien-Helsinki
-Lentolippuun kirjoitettavat verot ja maksut
-1 matkalaukku ruumaan (23kg) ja 1 käsimatkatavara (8kg)
-3 yötä Wienissä 2-hengen huoneissa Austria Trend Hotel Ananas ****
-19.6. Wienin kaupunkikierros ja lounas
-20.6. meno-paluukuljetus Schönbrunnin konserttiin
-21.6. kokopäivä-retki Wachau-Tonavan jokilaaksoon
sisältäen risteilyn, kylmän leikkelelounaan sekä viininmaistiaiset
-22.6. puolipäiväretki Schlosshofin linnaan sisältäen linnakierroksen ja lounaan
linnan ravintolassa
-suomenkielisen oppaan palvelut perillä kohteessa ohjelman mukaan
-halukkaille ilmainen bussikuljetus Tampereelta Helsinkiin meno-paluu
ILMOITTAUTUMINEN:
MAKSUEHDOT:
MUUTOS- JA PERUUTUSEHDOT:
HUOMIOITAVAA:

15.3.2019 mennessä Matkapojat Oy:lle p. 010 2323 411/Minna Lehtonen
Matkan varausmaksu 220€/hlö erääntyy 8.3.2019 mennessä. Loppusuoritus
erääntyy 3.5.2019.
Ehdot ovat saatavilla toimistostamme ja toimitetaan matkan varanneille
vahvistuksen/laskun liitteenä.
Suosittelemme matkustajavakuutusta.

Matkan vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy, joka on asettanut matkasta matkapalveluyhdistelmien
tarjoajista annetun lain (921/2017) 3 §:ssä tarkoitetun vakuuden Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Matkapojat
Oy on vastuussa kaikkien sopimukseen sisältyvien matkapalveluiden suorittamisesta ja vaikeuksiin joutuneen
matkustajan avustamisesta matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 4 luvun mukaisesti. Matka minimiryhmäkoko on
30.

