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Lento - bussimatka



München 
Prinsessa Ruususen linna
Kotkanpesä
Viinitila
Salzburg 
České Budějovice
Olutpanimo
Praha 
Meissenin posliinitehdas 
Berliini 
Lyypekki
Yhteisiä ruokailuja

 Meno lentäen Muncheniin ja omalla bussillamme
Eurooppaa kiertäen. Kohteina Euroopan upeita helmiä!

EUROOPAN HELMIÄ



Matkaohjelma:
Ma 26.06. 
Saapuminen lähtölentoasemalla (2-2,5h ennen lähtöä)
 
 Lento  Kuopio – Helsinki  klo 05.50 - 06.50 (AY0376)
 jatkolento Helsinki – München klo 08.00 – 09.35 (AY1401)

Lentoasemalla on ryhmää vastassa suomea puhuva opas, joka ohjaa ryhmän
Kuopion Tila-Auton bussille ja Tommin luokse. Kuljetus Müncheniin, jossa tehdään
aluksi oppaan johdolla opastettu kiertoajelu. Kierroksen aikana nähdään parhaita
paloja kauniista kaupungista, mm. mm. Raatihuone sekä Marian kirkko. 
Yhteinen lounas Ratskeller -ravintolassa kaupungin keskustassa.

Lounaan jälkeen hieman vapaata aikaa kierrellä kaupungilla, tehdä ostoksia tai
tutustua vaikkapa Oktoberfest alueeseen. Iltapäivän puolella matkataan
Münchenistä lounaaseen, majoittuminen Das Schwanstein hotelliin Schwangau
´ssa, www.das-schwanstein.de/en/home-2/. 
Hotellilta 5min kävelymatkan päässä on panimoravintola Schlossbrauhaus
Schwangau, jossa voi vaikka illalla piipahtaa ruokailemaan. 



Ti 27.06.           
Aamiainen hotellissa. Aamupäivästä vieraillaan ns. Prinsessa Ruususen linnassa
eli Neuschwansteinin linnassa (opastus englanniksi). 1800-luvun loppupuolella
kuningas Ludwig II rakennutti linnan itselleen vapaa-ajan käyttöä varten. Linnan
ulkomuoto on viehättävä, ehkä juuri tästä syystä Walt Disney ottikin oman linnan
mallinsa juuri tästä linnasta.

Tämän päivän matkareitti kulkee halki Alppien pohjoisosaa, joten osalla ajoreitistä
kuljetaan halki upeiden vuoristomaisemien. Lounastauko (omakustanteinen).
Iltapäivällä saavutaan Berchtesgadenin alueella. Berchtesgaden oli Toisen
Maailmansodan aikaisen Natsipuoleen ylimmän johdon lomanviettoaluetta.
Alueella, korkealla vuoristossa, sijaitsee maailmankuulu Hitlerin piilopaikka
”Kotkanpesä”. Vierailu ”Kotkanpesällä”, johon ryhmän kuljettava erikoisbussi sekä
hissi. Majoittuminen maalaishotelliin lähellä Salzburgia, Hotel Unterbergs,
www.hotel-untersberg.com. Päivällinen hotellissa. 



Ke 28.06.          
Aamiainen hotellissa. Salzburgin vanha kaupunki on barokin mestariteos. Sen
kirkot, torit ja suihkulähteet rakennettiin pääosin 1500- ja 1600-luvulla. Salzburgin
vanha kaupunki on myös valittu UNESCOn maailmanperintökohteeksi.
Kävelykierroksella nähdään mm. Mirebell –puisto upeine kukkaistutuksineen sekä
kuuluisat Salzburgin konserttitalot. Vilkkaan kävelykadun varrelta löytyy säveltäjä
Mozartin syntymäkoti. Tästä johtuen kuuluisia suklaamakeisia ”Mozartin kuulia”
myydään joka paikassa. Opastettu kävelykierros kaupungissa, jonka jälkeen
hieman vapaata aikaa nauttia välipalaa tai ostaa vaikkapa em. Mozartin kuulia.

Iltapäivän puolella matka jatkuu halki vehreiden maisemien Itävallan halki Linzin
kaupunkiin saakka. Vierailu viinitilalla, joita alueelta löytyy paljon. Maisemia
halkovatkin viininviljelykset sekä hedelmäviljelyksiä. Viininmaistajaiset. Siirtyminen
Tsekin puolelle České Budějoviceen. Viehättävä vanha kaupunki, jossa Malše -joki
yhtyy suureempaan Vltavaan. Kaupunki on tunnettu oluistaan. Merkittävin panimo
on Pivovar Budějovický Budvar,joka omistaa mm. oikeudet Budweiser -
merkkiin.Majoittuminen Hotel SAVOY****, www.hotel-savoy-cb.cz. Päivällinen
hotellissa. Iltakävelylle voi käydä katsomassa ehkä kaupungin merkittävintä
rakennusta, joka on 1300 valmistunut dominikaani-luostari, jossa on goottilainen
Kostel Obětování Panny Marie – kirkko, toinen näkemisen arvoinen on
mahtipontinen vanhan kaupungin ydin Přemysla Otakara II -aukio.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Maailmanperint%C3%B6luettelo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Budweiser_Budvar_(panimo)
http://www.hotel-savoy-cb.cz/


To 29.06.
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus, aamusta suunnataan lähelle Prahaa
Velké Popovicen kylään. Täällä Ringhofferin perhe aloitti oluemme valmistamisen
vuonna 1874. Tutustuminen kyläpanimo Kozel´iin ja maistelemaan tuoretta Kozelia
kellareistamme ja tapaamaan maskottimme Olda-pukin. Lounas panimoravintolalla
sis. yhden juoman. 

Iltapäivän puolella saapuminen Prahaan. Paikallisoppaan johdolla saa asiakas
paljon tietoa Prahan värikkäästä menneisyydestä ja myös tämän päivän tilanteesta.
Ajelemme ensin noin tunnin verran bussilla laajemmalla alueella Prahan
keskustassa ja sen lähituntumassa ja sen jälkeen tutustumme Prahan Linnan
kaupunginosaan. Majoittuminen Hotel Belvedere****, 
 www.hotelbelvedereprague.cz/en/. Kaupungin vanhakaupunki alkaa heti
Štefánikův -sillan toisella puolella (900m hotellista). Vapaa ilta Prahassa.

http://www.hotelbelvedereprague.cz/en/


Pe 30.06.          
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutuksen jälkeen bussi suuntaan pohjoiseen
Saksan puolelle Dresdeniin. Kävelykierros Dresdenin vanhassa kaupungissa.
Kierroksella nähdään historiallisen keskustan tärkeimmät nähtävyydet, kuten mm.
hallintopalatsi, jälleen rakennettu Neumarkt –aukio sekä aukion keskelle kohoava
mahtava Frauenkirche. Kaupunki on rakennettu miltei kokonaan uudelleen toisen
maailman sodan jälkeen. Tämän kulttuurikaupungin merkitys toisessa
maailmansodassa oli Saksalle suhteellisen vähäinen, johtuen kaupungin
vähäisestä teollisesta toiminnasta. Tästä huolimatta liittoutuneet aloittivat
Dresdenin pommitukset sodan loppuvaiheilla, 13. helmikuuta 1945. Kaupunki
tuhoutui pommituksissa lähes täysin. Lounastauko (omakustanteinen).

 Iltapäivällä matkataan läheiseen Meissenin kylään, joka on kuuluisa posliinistaan.
Meissenin posliini on erittäin haluttua keräily- ja sijoitusesineistöä, josta maksetaan
huutokaupoissa satumaisia hintoja. Meissenissa sijainneessa tehtaassa onnistuttiin
vuonna 1710 valmistamaan ensimmäisen kerran eurooppalaista posliinia. Audio-
opastettu vierailu (englanti/saksa), jonka aikana nähdään valmistusta sekä voidaan
tutustua museoon. Meissenista matka pohjoiseen Berliiniin.
 
n. klo 18.00 majoittuminen hotelliin hyvällä paikalla lähellä Alexanderplatzia. Park
Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz****, Alexanderplatz 7, 10178 Berlin, tel.
+493023893389. Tasokas hotelli aivan Berliinin keskustassa TV-tornin juurella.
http://www.parkinn-berlin.de/. Vapaa ilta.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Meissen
http://www.parkinn-berlin.de/


La 01.07.          
Aamiainen hotellissa. Oppaan johdolla kattava Berliinin kiertoajelu. Kaupungin
itäpuolella nähdään mm. Itä-Berliinin komea pääkatu Unter den Linden. Tämä katu
johtaa suoraan Brandenburgin Torille, joka tunnetaan yhdistyneen Saksan
symbolina. Kierros vie ryhmän myös Itä- ja Länsi-Berliinin kuuluisimpaan
rajanylityspaikkaan Checkpoint Charlieen. 
Kierroksella nähdään kaupungin merkittävimpiä nähtävyyksiä, kuten läntiseltä
puolelta mm. Keisari Vilhelmin muistokirkko: rauniokirkko, joka on yksi Berliinin
tärkeimmistä ja tunnetuimmista symboleista. Kirkon toisessa maailmansodassa
pahoin vaurioitunut päätorni jätettiin muistomerkiksi sodan tuhoista. Kierroksella
pistäydytään Olympiastadionilla sekä kuuluisalla Kurfürsterdamm -ostoskadulla.
Läntisen puolen paraatikatu Strasse des 17. Juni ohjaa ryhmän, Voitonpylvään ohi,
aina Brandenburgin portilla saakka. Ennen paluuta hotellille bussi ajaa vielä Spree -
joen rannalle, jossa näemme reilun kilometrin mittaisein pätkän alkuperäistä
Berliinin muuria, joka on koristeltu maalauksin sekä graffitein tunnetaan nimellä
East Side Gallery. Taideteokset ovat syntyneet 118 taiteilijan voimin rajojen
auettua. Paluu hotellille. Vapaa ilta. 

Yhteinen päivällinen aivan hotellin vieressä olevassa Hofbräu Wirtshaus´ssa, jossa
löytyvät pitkät pöydät tyypilliseen saksalaiseen tapaan. Alkuruokakeitto,
pääruokana ”Wurstteller” eli valikoima erilaisia makkaroita lisukkeineen.



Su 02.07.          
Aamiainen hotellissa. Vapaa aamupäivä Berliinissä. Puolen päivän aikaan
huoneiden luovutus. Vierilu Vanhojen autojen keskuksessa, Classic Remise
Berlinissä, joka on vuonna 2003 historialliseen vaunuvarikkoon avattu ”museo”.
Useita rakennuksia ja talleja, joissa klassikoita, varaosia yms. Vanha
teollisuusarkkitehtuuri yhdistettynä historiallisiin ja klassisiin ajoneuvoihin
(sisäänpääsy on maksuton). 

Iltapäivästä lähdetään palamaan kohti Itämeren rannikkoa. Ostosaikaa ennen
siirtymistä Lyypekkiin, jossa omatoimista aikaa nauttia päivällistä. Klo 22.00
suunnataan Travemünden satamaan, jossa päästään nousemaan Finnlinesin
rahti/matkustajalaivaan, www.finnlines.fi. Majoittuminen hytteihin. Laiva lähtee
vasta yöllä (klo 03.00) pitkin Travejokea Itämerelle kohti Helsinkiä.

Ma 03.07.        
Meripäivä. Laivalla on cafeteria, baari, bistro ja buffetruokasali. Mahdollisuus varata
lisämaksusta etukäteen ateriapaketti. Saunomaankin pääsee. Hyteissä on
televisiot, joten ajan kuluksi voi katsella Suomen Tv-kanavia.

Ti 04.07.           
Saapuminen Helsinkiin klo 10.00. Paluu bussilla lähtöpaikkakunnille.  

http://www.finnlines.fi/


Lennot em. reittilennoilla Kuopio – Helsinki – München reittivuoroilla (meno)
Alennus Helsingistä lähtiessä 80 €/henkilö!
Lentokenttäverot ja -maksut, lipunkirjoitusmaksu, käsimatkatavara 8kg ja kirjattu
matkatavara 23kg
Bussimatkat Kuopion Tila-Autojen bussilla em. ohjelman mukaan Münchenistä takaisin
Suomeen
Majoitus keskitason hotellissa 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu 295 €/8 yötä)
Ateriat ohjelman mukaan: aamiainen (6), lounas (2), päivällinen (2), 
Viininmaistajaiset (1)
Panimovierailu (1)
Pääsyliput: Neuschwacstein sis. opastus, Kotkanpesä (bussi+hissi), Meissenin
posliinitehdas
Suomeksi opastetut kierrokset: München, Salzburg, Praha, Dresden (varausta ei tehty
vielä) sekä Berliini

Hinta:           1650 €/henkilö                      edellyttää 30 lähtijää

Hintaan sisältyy:

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, muut ruokailut/pääsymaksut/opastukset

Lisämaksusta:                                         
1-hengen huone                      295 €/8 yötä
Ateriapaketti laivalle                50 €/aikuinen sis. brunssi (aamiainen-lounas 3.7.), 
                                               Superior-illallinen, meriaamiainen

Matkan maksaminen:400 € ennakkomaksu ja loppumaksu 6 viikkoa ennen matkan
alkamista. Peruutusehdot toimitetaan ilmoittautumislaskun yhteydessä.

Matkalle mukaan passi tai EU-henkilötodistus. Lentoyhtiölle tarvitaan virallinen nimi, jotta
lentolippu tulee oikein. Syntymäaika tarvitaan laivayhtiölle. 

 Sitovat ilmoittautumiset 18.04.2023 mennessä! 

Matkatoimisto pidättää oikeuden vaihtaa hotellia samantasoiseen vastaavaan.
Muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on MATKA-MAINIO OY / Henna Oikarinen.



Vastuullinen matkanjärjestäjä on
Matka-Mainio Oy / Henna Oikarinen
henna@matkamainio.fi
017 - 4633 666

Matkaa tehdään Kuopion Tila-Auto Oy:n upealla turistibussilla 
ja oma bussi mukana koko matkan ajan.
www.tila-auto.com
tommi.suhonen@tila.auto.com
044 - 705 2900

Matkanjohtajana toimii Kuopion Autoteknillisen 
Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Roponen.

mailto:henna.oikarinen@matkamainio.fi

