PERTTELIN KOTISEUTUYHDISTYKSEN KESÄMATKA 2018
Alppeja, romanttisia kaupunkeja ja maailmanperintöä neljässä saksankielisessä maassa 10.6.-18.6.2018

Lähde tutustumaan kanssamme ihastuttaviin alppimaisemiin ja upeaan Bodenseen ympäristöön. Matkalle
pääsemme kokemaan kukkaloistoa, upeita linnoja ja idyllisiä saksalaisia ristikkokaupunkeja.
Matkaohjelma on seuraava:
10.6. (su)
Lento Müncheniin lähtee Helsingistä klo 16.15 ja on perillä klo 17.50. Kentältä ajamme suoraan Alppien juurelle
Wieskirchen baijerilaista rokokoota edustavaan pyhiinvaelluskirkkoon (UNESCO). Illalla majoitumme 5 km päähän
Itävallan rajasta, Alppeja vartioivaan pieneen Füssenin kaupunkiin, joka on samalla nk. Romanttisen tien
(Romantische Straße) eteläisin päätepiste. Täällä majoitumme hotelli Best Western – hotelliin, illallinen.
11.6. (ma)
Aloitamme päivän vierailemalla Baijerin kuningas Ludvig II:n rakennuttamassa Neuschwansteinin linnassa, joka oli
esikuvana mm. Disneyn Prinsessa Ruususen linnalle. Iltapäivällä tutustumme Bodenjärven saaressa olevaan Lindaun
kaupunkiin. Illaksi siirrymme saman järven rannalla Itävallan puolelle Bregenziin, joka tunnetaan mm. suurista
ooppera- ja musiikkijuhlistaan sekä vilkkaasta kaupunkikulttuuristaan. Seuraavat kolme yötä olemme samassa
hotellia, Hotel Weisses Kreuzissa. Yhteinen illallinen hotellissa.
12.6. (ti)
Matka jatkuu Bodenjärven maisemissa. Aluksi käymme Saksan puolella Konstanzin keisarillisessa kaupungissa, joka
isännöi katolisen kirkon hajaannuksen päättäneen kirkolliskokouksen vuosina 1414 -1418. Vierailukohteenamme on
myös Mainaun puutarhasaari, jossa kasvaa ruusuja yli 30000 pensasta ja 1200 lajia sekä monia muita
puutarhamaailman ihmeitä. Reichenaun luostarisaari (UNESCO) on tunnettu jo 700-luvulta ja siellä voimme nähdä
esi- ja varhaisromaanisen ajan vaikuttavia seinämaalauksia. Iltapäivällä käymme vielä Sveitsin puolella St. Gallenin
kaupungissa, jonka luostari (UNESCO) edustaa yli 1200 vuoden historiaa ja rakennustaidetta. Luostarikirjasto on
Euroopan merkittävimpiä keskiaikaisten käsikirjoitusten kokoelmia. Kaupungin tekstiiliteollisuus kattoi vielä sata
vuotta sitten puolet maailman tekstiilituotannosta. Illaksi palaamme Bregenziin ja ruokailemme.
13.6. (ke)
Tämän päivän vietämme Euroopan neljänneksi pienimmässä valtiossa, Liechtensteinin ruhtinaskunnassa, joka
sijaitsee Itävallan ja Sveitsin rajalla Alpeilla. Päivän aikana maistelemme myös viinejä ruhtinaan viinikellarissa
pääkaupunki Vaduzissa. Täällä voi ostaa myös maailman kauneimpiin kuuluvia postimerkkejä. Illallinen Bregenzissä.
14.6. (to)
Palaamme Romanttiselle tielle ja ajamme mm. Nördlingenin ja Dinkelsbühlin idyllisten kaupunkien kautta yhteen
reitin kauneimmista paikoista, Rothenburg ob der Tauberiin, jonka keskiaikainen kaupunkikeskusta on säilynyt
hakkapeliittojen vierailuista huolimatta hyvin. Majoitumme Hotel Rappen Rothenburg, ruokailu. Illalla vapaata aikaa.
15.6. (pe)
Aloitamme päivän vierailemalla Würzburgin ruhtinaspiispojen linnassa (UNESCO) ja saamme ihailla barokin
arkkitehtuuria ja venetsialaisen Tiepolon freskoja. Matka jatkuu Fuldan ohi Kasseliin, jossa on kuuluisa puistoalue
Bergpark Wilhelmshöhe (UNESCO) komeine Herkules-monumentteineen. Täältä ajamme Weser-joen laaksoon ja
mahdollisesti vierailemme 1700-luvulla perustetussa Fürstenbergin posliinitehtaassa. Illalla majoitumme Hansakaupunki Hamelniin, jossa ei ole vaaraa törmätä rottiin. Johdattihan kuuluisa pillipiipari ne sieltä pois jo satoja vuosia
sitten. Päivän aikana on yhteinen ruokailu. Majoittuminen Mercure Hotel Hamelniin.

16.6. (la)
Päivän ensimmäisenä kohteena on Hampuri, johon pääsemme tutustumaan uudesta näkökulmasta satamaristeilyllä.
Näemme osan kaupungin 2400 sillasta ja juomme yhdessä päiväkahvit. Päivän yhteinen ruokailu on keskiaikaisessa
Hansa-kaupunki Lyypekissä. Aikaa on myös ostoksille ja iltakävelylle Travemündessä ennen siirtymistä laivaan, joka
tapahtuu noin klo 23.00.
17.6. (su)
Pyhäpäivän saamme viettää Itämeren aalloilla syöden hyvin ja rentoutuen. Matkaan kuuluu ateriapaketti ja laivalla
on mahdollista nauttia myös saunaosaston ja kuntosalin palveluista.
18.6. (ma)
Aamiainen laivalla ennen saapumista Helsingin satamaan klo 9.00. Ajo kotiseuduille.

Matkan hinta on 1.630 €/hlö
Yhden hengen huonelisä on 345 €
Hinta sisältää bussi-, lento- ja laivamatkat, hotelliyöpymiset 2-hengen huoneissa, puolihoidon (aamiainen ja
päivällinen tai lounas), sisäänpääsyt kohteisiin, viininmaistelun Liechtensteinissa, veneristeilyn Hampurissa,
opastukset ja suomalaisen matkanjohtajan palvelut matkan aikana.
Matkan maksu:
ilmoittautumisen yhteydessä 200 €
15.3.2018 mennessä 500 €
15.5.2018 mennessä 930 €
Matka maksetaan Perttelin Kotiseutuyhdistyksen tilille OP FI1353350640009366
Lähtöaikataulu 10.6.2018:
klo 10.15 Kemiö, linja-autoasema
klo 10.45 Sauvo, tori
klo 11.05 Piikkiö, pikavuoropysäkki
klo 11.15 Kaarina, pikavuoropysäkki
klo 11.30 Turku, linja-autoasema tilausajolaituri
klo 12.00 Paimio, Nesten pysäkki moottoritiellä
klo 12.30 Salo, ABC Piihovi
klo 14.00 Helsinki-Vantaa lentoasema

Matkanjohtajana toimii Jouni Elomaa.
Muuta huomioitavaa: ilmoittautumisen yhteydessä muistathan kertoa syntymäaikasi sekä paikan, josta nouset
bussin kyytiin.
Itävallassa ja Saksassa valuuttana ovat eurot. Liechtesteinin valuuttana toimii Sveitsin frangi.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Matkalle tarvitaan voimassaoleva passi. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkan varausvaiheessa.
Matkoillamme noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja sekä J & M Launokorpi Oy:n erityismatkaehtoja.

J & M Launokorpi Oy:n erityismatkaehdot:
- matkan voi peruuttaa ilman erityistä syytä 40 vuorokautta ennen matkaa maksamalla
toimistomaksuna 80 €.
-39 vrk –28 vrk ennen matkaa tehdystä peruutuksesta perimme 30 % matkan hinnasta.
-27 vrk – 10 vrk ennen matkaa tehdyistä peruutuksista perimme 60 % matkan hinnasta.
-alle 10 vrk tehdystä peruutuksesta perimme 100 % matkan hinnasta.
Mikäli matka peruutetaan odottamattoman ja vakavan tapahtuman johdosta, on asiakkaalla yleisten
valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka. J & M Launokorvella on oikeus periä kohtuullinen korvaus
niistä ennakkoon maksetuista palveluista, joista ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. majoitukset ja lennot).

Lisätietoja matkasta sekä ilmoittautumiset:
Perttelin Kotiseutuyhdistys ry
Harri Seppälä 0405280407
seppalan.harri@gmail.com

