PERTTELIN KOTISEUTUYHDISTYSEN KEVÄTMATKA 2020

Kevätretki Keski-Euroopan historiallisiin kaupunkeihin 12. -20.4.2020

Keski-Euroopan historialliset kaupungit Wien, Praha ja Dresden
Koe upeat pääkaupungit, Wien ja Praha. Matkalle käymme myös mielenkiintoisissa luontokohteissa, kuten
Saksin Sveitsissä ja Spreewaldin kanavilla. Nautimme jokiristeilystä ja Grinzwaldin viinituvan tunnelmasta ja
vierailemme tsekkiläisellä olutpanimolla.
12.4. sunnuntai
Lähdemme varhain aamulla kohti Helsinki-Vantaan lentoasemaa, josta Finnairin suora lento Wieniin lähtee
klo 8.30. Perillä olemme klo 9.55 paikallista aikaa. Launokorven bussi on ryhmää vastassa ja lähdemme
opastetulle kierrokselle paikallisoppaan johdolla. Kierroksen aikana saamme hyvän kuvan kaupungista ja
sen päänähtävyyksistä, menneiden aikojen loisteliaasta historiasta ja nykypäivästä. Kahvittelemme
sopivassa paikassa aamupäivän aikana. Iltapäivällä majoitumme Mercure Grand Hotel Biedermeier Wieniin.
Ilta vapaata aikaa. Yhteinen ruokailu on päivän aikana.
13.4. maanantai
Aamiainen hotellissa. Tänään jatkamme kaupunkiin tutustumista. Käymme mm. Schönbrunnin linnassa.
Illaksi ajamme idylliseen Grinzwaldin viinialueelle, joka sijaitsee aivan kaupungin läheisyydessä. Täällä
meillä on viinimaistelu ja tutustuminen paikan viinikellariin. Nautimme mieleenpainuvan illallisen
musiikkiesityksen kera.
14.4. tiistai (noin 360 km)
Aamiaisen jälkeen sanomme hyvästit Wienille ja jatkamme matkaa kohti Tsekin tasavaltaa ja sen
pääkaupunkia Prahaa. Matkan aikana lounastamme ja perille Prahaan saavumme iltapäivällä. Teemme
opastetun kierroksen, jonka aikana saamme monenlaista tietoa kaupungin historiasta ja nykypäivästä.
Kierroksen päätteeksi majoitumme vanhan kaupungin läheisyydessä sijaitsevaan hotel Julikseen. Ilta on
vapaata aikaa.
15.4. keskiviikko
Aamiainen hotelissa. Aamupäivän aikana vierailemme keskustassa sijaitsevassa olutpanimossa,
tutustumme panimon toimintaan ja maistelemme paikalisia oluita. Iltapäivällä meillä on jokiristeily
kaupunkia halkovalla Vltava-joella. Risteilyn lomassa nautimme lounaan ja kuulemme tarinoita kaupungista
joelta käsin. Ilta on vapaata aikaa. Halukkaille järjestämme ohjelmaa (museovierailu, kävelykierros, tms).
16.4. torstai (noin 150 km)
Aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu kohti Saksaa. Parin tunnin ajomatkan päässä on yksi itäisen Saksan
suosituista luonnonnähtävyyksistä, Saksin Sveitsin kansallispuisto. Tämä alue on hyvin kaunista. Tyypillistä
tälle hiekkakivivuoristolle ovat tylppähuippuiset kalliomuodostelma. Elbe-joki virtaa alueen halki ja luo
oman tunnelmansa. Käymme korkealle Bastei-kallion päällä ihailemassa mahtavia maisemia Elbe-joelle.
Lounastamme ja tutustumme Köningsteinin mahtavaan linnaan. Iltapäivällä siirrymme läheiseen
Dresdeniin, jota useimmat pitävät Saksan kauneimpana kaupunkina. Majoittuminen Hilton-hotelliin. Illalla
järjestetään opastettu kävelykierros halukkaille.
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17.4. perjantai (noin 250 km)
Aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu kohti Spreewaldin ainutlaatuista aluetta, joka kuuluu UNESCOn
biosfääri-ohjelmaan. Täältä löytyy uskomaton määrä pieniä kanaaleja, yli 500 kappaletta ja aluetta
nimitetään pikku-Venetsiaksi. Meillä on ohjelmassa perinteinen kanavaristeily, jossa kansallispukuun
pukeutunut kuljettaja vie meidät ajelulle läpi satumaisen kauniin maiseman. Risteilyn päätteeksi meillä on
yhteinen ruokailu. Spreewaldista matka jatkuu Potsdamiin, jossa pidetään tauko ja pieni kiertokävely. Illaksi
majoitumme Berliinin pohjoispuolelle.
18.4. lauantai (noin 250 km)
Aamiainen hotellissa. Ajamme Schwerinin idylliseen pikkukaupunkiin, joka on pienin Saksan osavaltioiden
pääkaupungeista ja sijainniltaan mitä mainioin seitsemän järven ympäröimänä. Täällä tutustumme
Schwerinin ihastuttavaan linnaan ja sen puutarhaan. Nautimme lounaan ja täällä on myös pieni vapaa-aika.
Iltapäivällä matka jatkuu Lübeckiin, vanhaan hansakaupunkiin. Täällä meillä on pieni kierros keskustassa.
Illaksi ajamme Travemünden satamaan. Tuliaisostokset on kätevä tehdä sataman kaupassa. Noin klo 23
pääsemme ajamaan laivaan ja majoittumaan sisähytteihin.
19.4. sunnuntai
Päivän vietämme leppoisassa tunnelmassa Itämerellä. Saamme nauttia hyvästä ruoasta ja laivan muistakin
palveluista kuten saunaosaston käytöstä.
20.4. maanantai
Aamiainen laivalla. Saavumme Vuosaaren satamaan klo 9.00. Ajo kotiseuduille.

Matkan hinta on 1.590 €
Yhden hengen huonelisä on 360 €
Hintaan sisältyy:
-bussimatkat suomalaisella bussilla
-lentomatka Helsinki-Wien Finnairin suoralla lennolla
-hotellimajoitukset jaetuissa 2-hengen huoneissa
-puolihoito (aamiainen ja yksi ateria päivässä)
-kaupunkiopastukset ja kiertoajelut
-mainitut sisäänpääsyt ja opastukset kohteissa
-viini- ja olutmaistelut
-jokiristeily Prahassa ja Spreewaldissa
-laivamatka Finnlinesin laivalla sisähyteissä
-ateriat laivamatkan aikana

Matkan maksu:
Ilmoittautuessa maksetaan 200 €/hlö. Loppuosa matkasta maksetaan 12.3.2020 mennessä
tilille: Perttelin Kotiseutuyhdistys FI 13 5335 0640 0093 66
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Matkan hotellitiedot:
Wien: Mercure Grand Hotel BiedermeierWien
Praha: Hotel Juliš
Dresden: Hilton hotel
Matkanjohtaja toimii Jouni Elomaa.
Lisämaksusta: 40 €/hlö hyttiluokan voi vaihtaa ikkunalliseen
Huomioitavaa:
Osa ulkomaalaisista hotellista tarvitsee tietoja majoittujista, joten ilmoittautuessa otamme nimen,
syntymäajan ja passin / henkilökortin numeron valmiiksi tietoomme.
Nimitieto pitää antaa meille siinä muodossa, miten se lukee passissa tai henkilökortissa.
Matkavakuutuksesta jokainen huolehtii itse, suosittelemme vakuutuksen hankkimista jo hyvissä ajoin
ennen matkaa.
Tsekissä rahayksikkönä on Koruna (CZK), jonka vaihtaminen onnistuu Suomessa.
Matkan peruutusehdot:
Matkalla on voimassa yleiset matkapakettiehdot sekä J & M Launokorpi Oy:n erikoisehdot:
Matkan voi peruuttaa kuluitta 1.2.2020 mennessä (toimistomaksuna veloitamme kuitenkin 50 €/hlö).
Tämän jälkeen peruutuskuluja menee seuraavasti:
 ennen 29.2.2020 tehdyistä peruutuksista veloitamme peruutuskuluina 250 €/hlö
 ajankohdalla 1.-10.3.2020 tehdyistä peruutuksista veloitamme 60 % matkan hinnasta
 ajankohdalla 11. -19.3.2020 tehdyistä peruutuksista veloitamme 75 % matkan hinnasta
 20.3. tai sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 100 % matkan hinnasta
Matkan lähtöaikataulu 12.4.2020:
Kemiö, linja-autoasema klo 3.00
Sauvo, tori klo 3.20
Kaarina, pikavuoropysäkki klo 3.45
Turku, linja-autoasema tilausajolaituri klo 4.00
Paimio, Nesteen rampin pysäkki klo 4.25
Salo, ABC Piihovin piha klo 4.45
Helsinki-Vantaan lentoasema, klo 6.30
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja matkasta ja ilmoittautumiset:
J & M Launokorpi Oy
info@launokorpi.com
040 5417 033 / Kaisa
0400 323 488 / Riitta

tai

Harri Seppälä
Perttelin Kotiseutuyhdistys
040 528 0407

