KIEHISTEN PATIKKAMATKA 23.-29.5.2020
Alppielämyksiä Wienin lähialpeilla- Sommeralm-Teichalm alppiniityt ja Wiener Alpen,
sekä linnoja ja luostareita.
Matkaohjelma:
1 yö Vantaalla, 3 yötä Sommeralm ja 2 yötä Wienissä la-pe 23.-29.5.2020

1. matkapäivä la 23.5.2020
Klo 15.50 kokoontuminen Jyväskylän lentoasemalla.
Klo 17.05 – 19.30 AY647 Jyväskylä-Helsinki (Kajaanin kautta)
Siirtyminen Vantaalla hotellin bussilla kenttähotelliin. Majoittuminen hotelli Scandic Aviapolis.
Huom. matkatavarat voi lähtöselvittää jo Jyväskylässä.
2. matkapäivä su 24.5.
Varhaisaamiainen hotellissa.
Siirtyminen kentälle hotellin bussilla.
Klo 08.30 – 09.55 AY1471 Finnairin suora lento Helsinki-Wien.
Tulo Wieniin ja Kirsi Hytönen ryhmää vastassa kentällä.
Badenun upea Biedemeirkaupunki ja Rosarium ruusupuisto ja vierailu Heiligenkreuzin luostarissa.
Ajamme kohti Wienerwaldin metsäaluetta ja Baden Bei Wien kylpyläkaupunkia, missä on kauniita
Biedermeier tyylisiä huviloita ja vanhoja historiallisia kylpylöitä. Täällä Keisari Franz II vietti
kesälomiaan, samaten tunnetut säveltäjät Mozart, Schubert sekä Beethoven. Näemme taloon, missä
Beethovenin 9.sinfonia syntyi Badenissa.
Lyhyt kävely Badenin viehättävässä keskustassa ja aikaa kahvitella Badenin lukuisissa kahviloissa.
Vierailu upeassa ROSARIUM ruusupuistossa! Täällä kukkii n. 30.000 ruusuköynnöstä ja 800 erilaista
ruusulajiketta.

Matkamme jatkuu kohti Heiligenkreuzin keskiaikaista sistersiläisluostaria, joka on edelleen
toiminnassa. Täällä elää n. 80 munkkia. Vierailemme luostarissa ja ihastelemme mm. romaaniseen ja
gotiikan tyyliin rakennettua kaunista ristikäytävää ja kirkkoa.

Yövymme Sommeralm-Brandlucken kylässä viehättävässä Gasthof Unterberger hotellissa. Illallinen
hotellissa.

3.matkapäivä ma 25.5.
Sommeralm alppiniityt
Aamiainen hotellissa.
Sommeralm-Teichalm on euroopan suurin yhteinäinen alppiniittyaleu ja täälä laiduntaa vuosittain n.
3000 nautaa. Tummanvihreitä metsiä ja alppiniittyjä.
Aamiaisen jälkeen lähdemmäe patikoimaan Sommeralm -alppiniittyjen alueelle. Ensimmäinen
pysähdyspaikkamme on n. 1h kävelymatkan jälkeen perinteinen Stoakogelhütte-alppimaja. 1370 m
korkeudessa. Nousemme vielä ylös Plankogel- rinteen huipulle saakka 1530 m korkeuteen. Täältä
avautuu 360 ° panorama alppiniittalueelle ja ympärillä oleville alpeille ja teemme ylhäällä pienen
lenkin 1400 m korkeudessa sijaitsevan tuulimyllyn ohi metsän kautta takaisin Stoakogel-alppimajalle.
Kävelemme metsäpolkua pitkin takaisin hotellille.
Matka kilometreissä n.10 km. Liikumme n. 1100-1500 m korkeudessa, Jos kaikki eivät halua nousta
ylös Plankogel-huipulle, niin on mahdollista jäädä odottelemaan Stoakogelhütten luokse.
Yövymme samassa hotellissa. Illallinen hotellissa.

4.matkapäivä ti 26.5.
Teichalm ja Schüsselbrunn- pyhiinvaelluskirkko
Aamiainen hotellissa.
Bussikuljetus Teichalm- lammen luokse. Täältä 1200 m korkeudesta aloitamme patikoinnin kohti
Hochlantsch- vuorta, joka on alppiniityalueen korkein huippu 1700 m. Laskeudumme täältä alas kohti
Schüsselbrunn- pyhiinvaelluskirkkoa, joka sijaitsee n. 1500 m korkeudessa. Tämän jälkeen
virkistäydymme viehättävässä Steirischer Jockl alppimajassa (1358 m). Ja jatkamme sitten kohti Zum
Guten Hirten Alppimajaa (1210 m). Täältä vielä muutama kilometri tasaisessa maastossa takaisin
Taichalm-lemmelle. Päivän matka 11 Km, n. 4,5 h kävelyaika.

Yövymme samassa hotellissa. Illallinen hotellissa.

5.matkapäivä ke 27.5.
Panorama kierros Rax vuorella
Aamiainen hotellissa.
Hirschwang an der Rax paikkakunnalta nousemme hissillä ylös 1575 m korkeuteen Rax-vuorelle. 3km
patikoinnin jälkeen saavutamme näköalapaikan Höllental-aussicht. Jatkamme kohti Ottohausalppimajaa, jonka takana sijaitsee 4000 m2 suuri Alppi-puutarha. Tauon jälkeen palaamme takaisin
lähtöasemalle ja alas kylään.
6 km = 2h, 160 korkeusmetriä ylös ja alas. Täältä avautuu upea näkymät mm. vieressä sijaitsevalle
Schneeberg- lumivuorelle (2076m). Tässä retkessä hissimaksu, jonka jokainen maksaa paikan päällä.
Yöpyminen Wienissä hotelli Ibis Wien Mariahilfissä.

tai jos sääolosuhteen ei anna myöten,
N. 1000 m korkea Hohe Wand Naturpark seinämä ja tasankoalue n. 45 minuutin ajomatkan päässä
Wienistä on suosittua retkeilyaluetta. Upea näkymä Schneeberg vuorelle ja Rax alpeille. Teemme n. 6
km mittaisen lenkin vuorella taukotupien ja Skywalk- näköalatasanteen ja peura-aitauksien ohi.
Saavumme iltapäivällä Wieniin. Yö Wienissä. (ei hissimaksuja)
Omakustanteinen lounas alppimajassa päivän aikana.

6.matkapäivä to 28.5.
Patikointia Wienin kaupungin laidalla Wienerwaldin metsäalueella ja viininviljelyksillä.
Aamiainen hotellissa.
Wienin kaupungin pinta-alasta 18 % on metsien peitossa. Wienerwaldin metsien huiput nousevat
Wienin kaupunkialueella n. 500 m korkeuteen saakka ja kukkuloiden ala-rinteillä on n. 700 h
viinivijelyksiä. Teemme pienen lenkin metsäalueella ja kuljemme viinivijelysten halki ja ihailemme
maisemaa alas Tonavalle ja kaupunkiin. Pidämme tauon paikallisessa Heurigen- viinituvassa.
Omakustanteinen lounas viinituvassa.

Iltapäivällä vapaa-aikaa kierrellä museoissa, kahviloissa jne...
Illalla mahdollisuus käydä esim Strauss & Mozart konsertissa tai oopperassa. Kirsi järjestää liput ja
ilmoittaa mitä on tuolloin ohjelmassa. Yö Wienissä.

6.matkapäivä pe 29.5.
Barokkilinna Schlosshof 5 h ja paluulento Helsinkiin
Aamiainen hotellissa.
Puolen päivänä aikaan lähdemme hotellista kohti upeaa Schlosshofin barokkiaikaista linnaa, joka
sijaitsee n. 50 km matkan päässä Wienistä, lähellä Itävallan ja Slovakian rajaa. Linnakierros aikoinaan
Prinz Eugen von Savoyen nimisen sotapäällikön rakennuttamassa linnassa, jonka keisarinna Maria
Theresia osti kesä- asunnokseen. Linnaan kuuluu upea laaja 7-terassia omaava barokki puutarha
sekä pieni eläintarha, missä pidetään 1700- luvun tyypillisiä koti-eläimiä. Saavumme lentokentälle n.
klo 16.45. Iltalento Helsinkiin.

Klo 19.15 – 22.35 AY1476 Wien-Helsinki
Klo 23.40 – 00.25 AY289 Helsinki-Jyväskylä
Aikataulu ja ohjelma sitoumuksetta.
Hinta
1358 euroa/hlö Jyväskylästä 23.-29.5.2020
1149 euroa/hlö Helsingistä 24.-29.5.2020
Hinnat sisältävät
- Finnairin reittilennot turistiluokassa Jyväskylä-Helsinki-Wien-Jyväskylä, lentokettäverot,
matkustajamaksut, matkalaukku 23 kg ja käsimatkatavata 8 kg
- majoitus Scandic Avaiapolis 1 yö, Gasthof Unterberger 3 yötä, 2 yötä Ibis Wien Mariahilf Wienissä
kahden hengen huoneessa aamiaisella
- bussi ja opas ohjelman mukaan 6 päivänä, sekä 24.5. sisäänpääsy Heiligenkreuzin luostariin, 24-h
lippu julkisiin kulkuneuvoihin Wienissä, sisääpääsy 29.5. Schlosshofin linnaan. Oppaana Kirsi
Hytönen.
-3x puolihoito hotellissa, 1x lounas linnassa 29.5. (ei ruokajuomia, alkaen illallisella ja päättyen
aamiaiseen)
Lisämaksusta
-Yhden hengen huonelisämaksu 140 euroa

-konsertti Wienissä
*Konserttiliput Kursalon Straus & Mozart konserttiin maksvat n. 65 EuR/Kat B.
*Volksoperan liput maksavat n. 40-100 Eur. Keskihintaisia lippuja saa n. 70Eurolla.
27.5. esitetään Volksoperassa E. Kallmannin Csardasfürstin- Mustalaisruhtinatar operettia

Hotellitiedot
23.-24.5. 1 yö
Scandic Helsinki Aviapolis
Robert Huberin tie 6, Vantaa
+358 9 68999030
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/helsinki/scandic-helsinki
24.-27.5. 3 yötä
Gasthof Unterberger ***
A-8171 St. Kathrein am Offenegg, Brandlucken 53
www.gasthof-unterberger.at
Perheen omistama hotelli, missä n. 15 huonetta, jossa perinteiseen itävaltalaiseen tyyliin sisustetut
huonee. Puiset huonekalut, suihku, wc,sat-tv,wlan ja parveke.
Hotellissa ravintola.
Hotelli sijaitsee Brandlucken kylässä, lähellä Sommeralma-alppiniittyyjä. Hotellin lähellä myös yksi
isompi hotellin, missä myös ravintola ja baari, sekä saunaosasto, missä voi käydä maksua vastaan
saunomassa.
27.-29.5. 2 yötä
Ibis Wien Mariahilf***
Mariahilfer Gürtel 22-24 - 1060
http://www.accorhotels.com/de/hotel-0796-ibis-wien-mariahilf/index.shtml
Hotelli sijaitsee 1,5 km pitkän Mariahilferstrasse-ostoskadun lähellä. Kävellen keskustaan matkaa
ostoskatua pitkin n. 1,5 km. Kävely-/ostoskadun varrella on lukuisia tavarataloja, kauppoja,
butiikkeja, sekä ravintoloita. Lähin metroasema U3 muutama minuutti kävellen. Metrolla pääsee
vanhaankaupunkiin Stephansplatzille 8-10 minuutissa.
Hotelli peruskorjattiin vuonna 2014. Hotellissa 341 huonetta, joissa suihku, WC, televisio, puhelin,
ilmastointi.
Hotellissa on ravintola sekä baari.
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoomme.
Ryhmävetäjä Raija Tolvaselle p. 040-7284515 tai raija.tolvanen@kolumbus.fi.
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.

