KIEHISTEN KULTTUURI- JA VAELLUSMATKA 2.-7.10.2019
SALZBURG, SALZKAMMERGUT, BAD ISCHL, HALLSTATT, KOTKANPESÄ, ZELL
AM SEE JA MÜNCHEN
3 yötä Wolfgang-järvellä ja 2 yötä Zell am Seessä
1. matkapäivä 2.10.2019
Klo 04.45 kokoontuminen Jyväskylän lentoasemalla.
Klo 05.50 – 06.35 AY290 Jyväskylä-Helsinki
Klo 08.00 – 09.35 AY1401 Helsinki-Munchen
Kirsi vastassa ryhmääja ja kuljetus Salzburgiin.
Salzburg Kävelykierros
Kävelykierros Mozartin syntymäkaupungissa, Salzburgissa. Näemme Schloss Mirabell- linnan upean
puutarhan, Salzburgin tuomiokirkon, Festspielhaus-konserttitalon, arkkipiispan palatsin, lukuisia
barokkiaikaisia kirkkoja ja aukioita… Liikumme myös Getreidegasse- ostos- ja kävelykadulla, jonka
varrella olevassa talossa Mozart aikoinaan syntyi v. 1756. Vapaa-aikaa omatomiseen lounaaseen.
Matkamme jatkuu kohti upeaa Salzkammergut-järvialuetta, näemme mm Fuschl-järven ja Wolfgangjärven.Wolfgangsee järven rannalla olevassa St.Gilgenin kylässä Mozartin Äiti Anna Maria Pertl syntyi
aikoinaan ja järven mukaan Mozart sai yhden etunimistäänkin.
Majoitumme Seehotel Huber, Wolfgang -järven rannalle Aberseen kylään Klo 18.00 aikoihin.

2. matkapäivä 3.10.2019
Salzkammergut järvialue, Wolfgang-järvi ja patikointia esim Schwarzensee-järvelle
Aamiainen hotellissa.
Tutustumme viehättävään St. Wolfgangin kylään, täällä syntyi aikoinaan Valkoisen Hevosen Majatalooperetti (Ralph Benatsky). Patikoimme kohti Schwarzensee -järveä .Illallinen hotellissa

3.matkapäivä 4.10.2019
Bad Ischl, Kaiservilla-linna ja patikointia Katrin-vuorella
Aamiainen hotellissa.
Ajamme julkisella bussilla läheiseen Bad Ischlin kylpyläkaupunkiin. Täällä keisariperhe vietti
kesälomaa aina elokuussa.Vierailemme KAISERVILLA linnassa ja ihastelemme Keisarinna Elisabethin

eli Sissin ja hänen miehensä Keisari Franz Josephin aikaisia huoneita. Myös Franz Lehar viihtyi
aikoinaan Bad Ischlin kylpyläkaupungissa. Hänen entinen huvilansa toimii nykyisin museona.
Aikaa omatoimiseen kahvitteluun; esim Hovin Konditoria Zauner tajoaa ihania leivoskakkuja.
Nousemme hissillä ylös Katrin-vuorelle ja patikoimme vuoren harjalla kulkevalla ns.”7-järven näkymä
reittiä” pitkin ja ihailemme järvi-alueen maisemia ylhäältä käsin. Illallinen hotellissa.

4.matkapäivä 5.10.2019
Hallstatt, Berchtesgaden ja Kotkanpesä, Königsee-järvi, ajo Zell am See:n
Aamiainen hotellissa.
Matkamme jatkuu kohti viehättävää Hallstattin paikkakuntaa, joka sijaitsee Hallstättersee-järven
rannalla postikorttimaisemissa. Kävelemme Unsecon kultturiperintölistalla olevan paikkakunnan
halki ja ihastelemme vuoren rinteeseen rakennettuja vanhoja taloja (autolla ajo on kielletty).

Matkamme jatkuu kohti Berchtesgadenia ja Hitlerin Kotkanpesää.
Bussilla nousemme serpentiinitietä ylös Obersalzberg vuorelle 1834 m korkeuteen Hitlerin –
kotkanpesälle. Ylhäältä Kehlsteinhaus talolta avautuu upea näkymä alppialueelle ja järvi-seudulle.
Käymme ihastelemassa vuonomaista Königsee- järveä. Aikaa omatoimiseen lounaaseen järven
rannalla olevissa ravintoloissa. Matkamme jatkuu vielä kauniissa maisemissa kohti Zell am Seetä. Yö
Zel am Seessä. Illallinen hotellissa Der Schmittenhof.

5.matkapäivä 6.10.2019
Patikointia Zell am Seessä Schmittenhöhe-vuorella
Aamiainen hotellissa.
Nousemme hissillä ylös Schmittenhöhe-vuorelle ja patikoimme upeissa maisemissa. Ympärillä
avuatuu näkymä mm. lähellä sijaitsevan Kaprunin-jäätikön alueelle ja yli 3000 m korkeille vuorille.
N. 9km pituinen reitti kulkee Schmittenhöhe-Hochsonnbergalm-Pinzgauer Hütte n. 1700-2000 m
korkeudessa. Keskimääräinen patikointiaika n. 3h.

Iltapäivällä halukkaat voivat vielä käydä risteilyllä Zeller – järvellä tai käydä ostoksilla Zell am Seen
keskustassa. Illallinen hotellissa Der Schmittenhof.

6.matkapäivä 7.10.2019
Kävelykierros Münchenin keskustassa ja vapaa-aikaa, iltalento Helsinkiin
Aamiaisen jälkeen Bussikuljetus Müncheniin. Matkalla nautimme vielä upeista maisemista.
Näemme mm. Baijerin Kansallisteatterin, Virtualienmarkt-torin, Frauenkirche-tuomiokirkon ja Pyhän
Pietarin kirkon ja tornin. Marienplatz-aukiolla ihastelemme Kaupungintalon kellotornia ja sen
viehättäviä hahmoja. Vapaa-aikaa kierrellä keskustan kaduilla ja tehdä ostoksia ja nauttia
omakustanteinen lounas.

Lounaan jälkeen siirtyminen Munchenin lentoasemalle.
Klo 18.50 – 22.15 AY1406 Munchen-Helsinki
Klo 23.40 – 00.25 AY289 Helsinki-Jyväskylä
Hinnat Jyväskylästä
1375 euroa/hlö, jos 20 lähtijää
1285 euroa/hlö, jos 25 lähtijää
Hinnat Helsingistä
1245 euroa/hlö, jos 20 lähtijää
1169 euroa/hlö, jos 25 lähtijää
Hinnat sisältävät
- Finnairin reittilennot turistiluokassa Jyväskylä-Helsinki-Munchen-Jyväskylä, lentokettäverot,
matkustajamaksut, matkalaukku 23 kg ja käsimatkatavata 8 kg
- majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisella Seehotel Huber 2.-5.10. ja Hotel Der Schmittenhof
5.-7.10.
- bussi ja opas ohjelman mukaan ja sisäänpääsy Kaiservilla linnaan, Hissilippu Katrin -vuorelle ja
bussi/hissi kotkanpesälle. Auktorisoitu Itävallan opas toimii Kirsi Hytönen.
- Puolihoito hotelleissa, eli aamiainen ja illallinen hotellissa (ei ruokajuomia)
Yhden hengen huonelisämaksu 120 euroa.

2.-5.10.2019
****Seehotel Huber
Seestraße 105, 5342 Abersee
Austria www.seehotel-huber.at
Hotelli sijaitsee Abersee- nimisessä kylässä Wolfgangsee- järven rannalla.. Matkaa järven rantaann n.
150 m.
Hotellissa viehättävä ravintola ja pieni baari ja kaunis puutarha ja sauna. Perheen pyörittämä hotelli,
ystävällinen ja joustava henkilökunta, runsas eriomainen aamiaisbuffet ja hyvä ruoka, 4-ruokalajin
illallinen. Rauhallinen idyllinen sijainti upeiden maisemien ympäröimänä.
5.-7.10.2019
Hotel Der Schmittenhof ****
Schmittenstr. 109 | 5700 Zell am See | Österreich
www.schmittenhof.at
Hotelli sisjaitsee Schmittenhöhe hissiaseman vieressä, keskusta-alueen yläpuolella. Zell am seen
keskustaan ja järven rantaan n. 1,5 km matkaa.
Perheyritys, hotellin yhteydessä myös ratsutallit.
Hotellissa saunaosasto, erilaisia saunoja ja whirlpool ja solarium ja mahdollisuus tilata hierontaa ym
hoitoja.
Hotellissa ravintola ja baari. Ravintolassa tarjotaan lähiruokaa ja paikallisia tuotteita.
2HH Sunny on iloisin värein sisustettu,huoneissa suihku, wc, radio, safe, flatscreen.tv,wlan, parveke
tai terassi.
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoomme.
Ilmoittautumiset Raija Tolvaselle p. 040-7284515 tai raija.tolvanen@kolumbus.fi.
Ilmoittautumiset pyydämme viimeistään 20.8. mennessä. Huom. paikkoja rajoitetusti.
Varauksen yhteydessä on ilmoitettava passin mukainen nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen
sähköpostiosoite sekä mahdolliset erikoisruokavaliot.
Matkustusasiakirjana passi, jonka suosittelemme olevan voimassa 3 kk matkan jälkeen.
Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen niiden kustannusten kattamiseksi, jos
matkustaja purkaa sopimuksen, taikka tapaturmasta, sairaudesta tai kuolemasta aiheutuvien
avustus- ja paluukuljetuskustannusten korvaamiseksi. Tarkistakaa, että matkavakuutuksessa on
riittävä peruutusturva.
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti.
Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Pohjolan Matka on
täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Matka on
hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy
matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön.
Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista.
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta
oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille
alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka.

