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1.4. su
Lähtö: Kemiö, Arkadia klo 09.00.
Turku, linja-autoasema klo 10.00.
Salo, ABC Piihovi klo 11.00. Ajo
Helsinkiin Vuosaaren satamaan,
josta Finnlinesin laiva lähtee klo
15.00. Majoittuminen B-luokan
hytteihin. Laivamatkaan kuuluu
täysihoitopaketti.

kunnan pääkaupunkiin, Strasbourgiin. Täällä teemme kävelykierroksen sen vanhassa keskustassa,
Petite-Francessa. Kierroksen jälkeen on vapaa-aikaa kaupungilla.
Illalla saamme nauttia paikallista
herkkua, choucroute, joka koostuu
hapankaalista, perunoista ja makkaroista. Majoittuminen Novotel
Strasbourgiin
(www.accorhotels.com). Päivän
ajomatka on noin 250 km.

luu 47 neljäntuhannen metrin
vuorta. Tämä on ensimmäinen
Unescon luonnonperintökohteeksi
julistettu alue. Teemme huikean
junamatkan Grindelwaldista Euroopan korkeimmalle asemalle,
3.454 metrin korkeudessa sijaitsevalle Jungfraujochille. Iltapäivällä
vapaa-aikaa. Päivällisen nautimme
tutussa hotelli Hirschenissa.

5.4. to

Aamiaisen jälkeen lähdemme
kohti Zürichiä. Ohitamme mm.
Brienzensee–järven ja Stansstadin
kaupungin. Täältä ajamme Altdorfiin, joka on tullut tunnetuksi Wilhelm Tellin tarinoista. Pidämme
pienen tauon kaupungin keskustassa. Matka jatkuu alkukanttoonien synnyinseutujen ohi ja Zürichiin saavumme iltapäivällä.
Opastetun kiertoajelun aikana
kuulemme tarinoita kaupungin
historiasta ja nykypäivästä. Kaupunki on maan suurin ja sen lisäksi se on ehdoton liiketalouden,
kulttuurin ja tieteen keskus. Kierroksen jälkeen majoitumme keskustassa sijaitsevaan City-hotelliin
(www.hotelcity.ch). Päivän aikana
on yhteinen ruokailu. Ajomatka
on noin 170 km.

7.4. la

2.4. ma
Päivä merellä hyvästä ruoasta ja
merimaisemista nauttien. Saksan
Travemündeen saavumme klo
20.30, jonka jälkeen ajamme
Hampurin seudulle yöpymään.
3.4. ti
Aamiainen hotellissa. Ajamme
Bremenin kautta Kölniin, jossa
käymme kaupungin kuuluisassa
tuomiokirkossa. Tämä goottilaista
tyylisuuntaa edustava kirkko on
yksi Saksan tunnetuimmista nähtävyyksistä ja kuuluu Unescon
maailmanperintöluetteloon. Kölnistä jatkamme kohti etelää Reiniä
seuraten. Illaksi saavumme Boppardiin, joka sijaitsee joen mutkakohdassa aivan Koblenzin kaupungin eteläpuolella. Täältä löytyy
mm. keskiaikainen kaupunginmuuri. Majoittuminen hotelli
Rheinlustiin
(www.hotelrheinlust.de). Yhteinen ruokailu
hotellissa. Päivän ajomatka on
noin 540 km.
4.4 ke
Aamiaisen jälkeen lähdemme
kohti etelää. Seuraamme edelleen
Reiniä ja pysähtelemme matkan
aikana. Iltapäivällä saavumme
Ranskan puolelle Alsacen maa-

Aamiainen hotellissa. Lähdemme
ajamaan Strasbourgista etelään
kuuluisaa viinireittiä pitkin. Tämä
idyllinen tie mutkittelee kylien ja
viiniviljelmien läpi ja sen varrella
vierailemme paikallisella viinitilalla. Mahdollisuuksien mukaan
pidämme tauon Alsacen viiniviljelysten keskuspaikassa Colmarissa.
Täältä suuntaamme kohti ihastuttavaa Sveitsiä. Ohitamme kolmen
valtakunnan rajalla olevan Baselin. Maan pääkaupunkiin, Berniin,
saavumme iltapäivällä. Teemme
pienen kävelykierroksen sen vanhassa keskustassa. Näemme mm.
kuuluisan Zytgloggen keskiaikaisen kellotornin sekä monia muita
keskiaikaisia rakennuksia. Illaksi
saavumme perinteiseen alppikylään, Grindelwaldiin, joka on yksi
Bernin Alppien suosituimmista
kohteista (www.grindelwald.com).
Majoittuminen hotelli Hirscheniin
(www.hirschen-grindelwald.ch).
Yhteinen ruokailu. Päivän ajomatka on noin 300 km.
6.4. pe
Aamiainen hotellissa. Tänään
saamme nauttia aidosta alppitunnelmasta ja upeista maisemista.
Grindelwaldin kylä sijaitsee Jungfraun vuoristoalueella, johon kuu-

8.4. su
Aamiaisen jälkeen lähtö Zürichin
lentokentälle, josta Finnairin lento
lähtee klo 10.55 Helsinkiin, jonne
saavumme klo 14.40. Bussikuljetus kotiseuduille.
Reininlaakso
Sveitsi.fi

Matkan hinta on 1.750 € / hlö, yhden hengen huonelisä on 250 €.
Etumaksu 200 € + yhdistyksen toimitusmaksu 15 € maksetaan kotiseutuyhdistyksen tilille
OP 533506-49366 ilmoittautuessa. Matkan loppuosuus suoritetaan 27.2.2012 mennessä.
Hintaan sisältyy bussi-, laiva- ja lentomatkat, junamatka Jungfraujochille, mainitut ruokailut, paikallisopastukset, mahdolliset sisäänpääsymaksut sekä matkanjohtajan palvelut.

Lisätietoja & ilmoittautumiset:
Perttelin Kotiseutuyhdistys
Harri Seppälä
040-5280407
Matkalle tarvitaan voimassaoleva passi.
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkan varausvaiheessa.
Matkoillamme on voimassa yleiset valmismatkaehdot sekä J. ja M. Launokorven erityismatkaehdot.

J. ja M. Launokorven erityismatkaehdot:
−
−
−
−

matkan voi peruuttaa ilman erityistä syytä 31 vuorokautta ennen matkaa
maksamalla toimistomaksuna 80 €.
30 vrk – 15 vrk ennen matkaa tehdystä peruutuksesta perimme 25 % matkan
hinnasta.
14 vrk – 8 vrk ennen matkaa tehdyistä peruutuksista perimme 60 % matkan
hinnasta.
alle 8 vrk tehdystä peruutuksesta perimme 100 % matkan hinnasta.

Mikäli matka peruutetaan odottamattoman ja vakavan tapahtuman johdosta, on asiakkaalla yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka. J. ja M. Launokorvella on oikeus periä kohtuullinen korvaus
niistä ennakkoon maksetuista palveluista, joista ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. majoitukset ja lennot).

