
UPEA JOULUTORIMATKA WIENIIN JA  ALPEILLE 7.-10.12.2018

Oletko haaveillut pääseväsi tunnelmoimaan Keski-Euroopan joulutoreille?! Nyt siihen on hyvä 
tilaisuus. Lähde mukaamme joulutoreille ja samalla nauttimaan ihanista Alppimaisemista! Matkalla 
olemme neljä päivää/kolme yötä. Wienissä olemme jo klo 10 paikallista aikaa (tunnin jäljessä 
meidän aikaa), joten ehdimme jo ensimmäisenä päivänä kokea monenlaista. Siellä meitä odottaa 
oma bussi, joka on käytössämme koko matkan ajan. 

Ensimmäisenä päivänä tutustumme Wienin joulutoreihin ja keskustaan. Meillä on siellä koko päivä 
aikaa kierrellä ja tunnelmoida. Saamme nauttia joulutorien tunnelmasta, tuoksuista ja herkuista. 
Wienissä on kaupungissa paljon katseltavaa joulutorien lisäksi, mm. palatseja, puistoja ja kirkkoja.  
Hotellimme sijaitsee keskustan tuntumassa joten jos joku haluaa jäädä myöhempään kaupungille, se
on mahdollista.

Toisena päivänä lähdemme ajelemaan kohti vuoristoa. Alpit on kauniit kaikkina vuodenaikoina ja 
on upea tunne kun ne alkavat lähestyä ja kohota edessämme. Menemme vuorelle cable car-hissillä 
ja saamme ihailla Alppeja myös ylhäältä käsin! Tälle reissulle varaamme aikaa jotta voimme 
rauhassa myös pysähtyä matkan varrella. Ajomatkaa tulee kohteeseen n.175-200km ja sama 
takaisin. Jos ei halua lähteä vuorille, voi toki myös jäädä Wieniin tai alhaalle kylälle.

Kolmantena päivänä halukkaat voivat tulla mukaan tutustumaan Belvederen palatsiin ja alueeseen 
sekä Schönbrunnin linnaan. Sen jälkeen on loppupäivä aikaa kierrellä kaupungilla. Voin antaa 
tietoja myös konserteista, joita on kirkoissa ym. Esim kuuluisa Wiener Sängerknapen (Wienin 
poikakuoro) esiintyy tänä päivänä Hofmusikkappellessa. Lisätietoja Kaisalta.

Neljäntenä päivänä on vielä aikaa tutustua Wienin joulutoreihin ja nähtävyyksiin joista annan vielä 
lisää tietoja lähtijöille sähköpostilla etukäteen. 

Neljän päivän aikana koemme siis todella monenlaista ja silti ehdimme viettää rauhallista aikaa, 
tunnelmoida joulua ja alkaa sen jälkeen suuntaamaan ajatukset oman joulun viettoon ihanien 
muistojen ja tuliaisten kera...

Hintaan sisältyy 
-lennot 
-hyvä hotelli Arthotel Ana Katharina
-aamupalat   
-bussi koko ajan käytössä 
-matkanjohtajan palvelut sekä toimistomaksut

Hinta Helsingistä  725€/4 päivää
Hinta Oulusta 825€/ 4 päivää
yhdenhengenhuonelisä kaikki yöt yhteensä 90€
Lapsihinta alle 2v. Vauvan sängyssä Hki 270€, Oulu 290€
lapsihinta 2-alle12v. Vanhempien pedillä Hki 625€, Oulu 725€
lapsihinta oma peti Hki 705€, Oulu 805€

-Jos olet lähdössä yksin, etkä halua omaa huonetta, on mahdollista mennä myös jonkun toisen yksin
lähtevän kanssa samaan huoneeseen. Yleensä löytyy muitakin yksin lähteviä, jotka haluaa jaetun 
huoneen. 

Hintaan ei sisälly:
-muut ruokailut



-matkailijan vakuutukset

lennot:
Meno Oulu-Helsinki klo 5.55 ja jatkolento Wieniin klo 8.30-10 (paikallista aikaa joka on tunnin 
jäljessä). Helsingistä ja kenties muualta mukaan tulevat nähdään lähtöportilla. 
Paluu Wien-Helsinki 19.15-22.40 ja jatkolento Ouluun klo 23.55-00.55 
Muilta paikkakunnilta jatkolennot varataan tarpeen mukaan.

Huomioitavaa:
-matkavakuutus kannattaa ottaa heti kun matka on vahvistettu 6.10. Vakuutus on ehtona matkalle
lähtöön
-suosittelemme tilaamaan KELAlta ilmaisen eurooppalaisen sairausvakuutuskortin, jolla saa hoitoa
samoilla ehdoilla kuin kyseisen maan asukkaat
-ilmoitathan ruoka-allergioista tai allergiahuoneen tarpeesta hyvissä ajoin

VARAUS Varaukset  alla  olevaan  puhelinnumeroon  tai  sähköpostilla  6.10.  mennessä,  jonka
jälkeen  varmistamme  aina  paikkatilanteen  erikseen  joka  varauksen  yhteydessä
lentoyhtiöltä.

PASSI Matkalla tarvitaan voimassaoleva passi tai kuvallinen, uusi poliisiviranomaisen myöntämä 
henkilöllisyystodistus.

Mikäli matkaa ei voida toteuttaa vähäisen osanottajamäärän vuoksi (alle 30 lähtijää), ilmoitamme
matkan peruuntumisesta viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua. Pidätämme oikeuden force major-
muutoksiin. Tietosuojaseloste löytyy www.puutarhakukkaisa.net sivulta.

Vastaan mielelläni kysymyksiisi!
Vastuullinen matkanjärjestäjä Puutarha KukKaisa
yhteistyössä Swefin kanssa
Kaisa Puurunen p.0400479027
puutarhakukkaisa@gmail.com varmin tapa puhelin tai sähköposti.
facebookissa sivu Kaisan matkat tai yksityisviesti (laita maininta sivulle että laitoit yv:tä jotta 
huomaan koska siitä ei aina tule ilmoitusta) 

UPEA JOULUTORIMATKA  ALPPIMAISEMIIN 30.11.-3.12.2018

Oletko haaveillut pääseväsi tunnelmoimaan Keski-Euroopan joulutoreille?! Nyt siihen on hyvä 
tilaisuus. Lähde mukaamme joulutoreille ja samalla nauttimaan ihanista Alppimaisemista sekä 
katsomaan upeaa Neuschwansteinin linnaa! Matkalla olemme neljä päivää/kolme yötä. 
Munchenissä olemme jo klo 9.30 paikallista aikaa (tunnin jäljessä meidän aikaa), joten ehdimme jo 
ensimmäisenä päivänä kokea monenlaista. Siellä meitä odottaa oma bussi, joka on käytössämme 
koko matkan ajan. 

Ensimmäisenä päivänä tutustumme Munchenin joulutoreihin ja keskustaan. Meillä on siellä koko 
päivä aikaa kierrellä ja illalla klo 17.30 on Raatihuoneen torilla joulumusiikkisityksiä. Korkealta 
Raatihuoneen parvekkeelta kaikuu musiikki Marienplazin joulutorille. Saamme nauttia joulutorin 
tunnelmasta, tuoksuista ja herkuista.  Hotellimme sijaitsee keskustan tuntumassa joten jos joku 
haluaa jäädä myöhempään kaupungille, se on mahdollista. Annan myös vinkkejä muista 
nähtävyyksistä Munchenissä.

http://www.puutarhakukkaisa.net/
mailto:kaisa.puurunen@gmail.com


Toisena päivänä jatkamme matkaa runsaan aamupalan jälkeen kohti Neuschwasnteinin linnaa 
(matka 120km/n.2h). Linnalla on hyvin mielenkiintoinen historia, mm. miten silloinen hallitsija 
halusi rakentaa suuremman ja komeamman linnan kuin isällään oli. Sen seurauksena valmistui tämä
upea linna, joka on toiminut mallina Disneyn prinsessa Ruususen linnalle. Vietämme jonkin aikaa 
myös läheisellä viehättävällä pikkukylällä ja suuntaamme illaksi kohti hotelliamme Hall in Tiroliin 
(matka 120km/n.2h). Tällä matkalla näemme paljon vuoristoa. Alpit on mahtavat kaikkina 
vuodenaikoina ja onkin upea tunne kun vuoret alkavat kohota edessäpäin ja ympärillä. Tänä iltana 
voisin järjestää yhteisen illallisen.

Kolmantena päivänä lähdemme aamupalan jälkeen koko päiväksi Innsbruckiin tunnelmoimaan 
joulutoreille. Myös Innsbruckissa on useampi joulutori keskustassa. Siellä on mahdollisuus myös 
mennä omakustanteisesti kabiinihissillä läheiselle vuorelle. Vuorelta näkyy toiselle puolelle 
Innsbruckiin. Toisella puolella aukeaa upea näkymä vuorille! Viime vuonna kävimme siellä ja se oli
mahtava kokemus, luonnonrauha, vuoristo! Annan matkalla myös muita vinkkejä Innsbruckissa 
ajan viettoon. Meidän matkanjohtajien mukana voi kulkea koko ajan jos haluaa tai voi lähteä omille
reiteilleen kaupungissa. Hotelli sijaitee lähellä Hall in Tirolissa, joten matkoihin ei mene kuin n. 
Puoli tuntia.

Neljäntenä päivänä ajelemme kohti Muncheniä ja matkan varrella pysähdymme ihastelemaan 
Garmisch-Bartenkirchenin upeita seinämaalauksia ja kylää. Ehdimme vielä muutaman tunnin olla 
siellä joulutoreilla. Matkan varrelle osuu myös Wieskirche, jossa pysähdymme. Wieskircheske on 
valtavan suuri pyhiinvaelluskirkko keskellä peltoja. Lento lähtee Munchenistä klo 18.40

Neljän päivän aikana koemme siis todella monenlaista ja silti ehdimme viettää rauhallista aikaa, 
tunnelmoida joulua ja alkaa sen jälkeen suuntaamaan ajatukset oman joulun viettoon ihanien 
muistojen ja tuliaisten kera...

Hintaan sisältyy 
-lennot 
-hyvät hotellit Hotel Palladium Munchenissä ja Hwest Hall in Tirolissa Innsbruckin vieressä
-aamupalat  
-pääsymaksut linnaan 
-bussi koko ajan käytössä 
-matkanjohtajan palvelut sekä toimistomaksut

Hinta Helsingistä 745€ (huom.sisältää lipun linnaan)
Hinta Oulusta 845€ (huom. sisältää lipun linnaan)
yhdenhengenhuonelisä kaikki yöt yhteensä 75€
Lapsihinta alle 2v. Vauvan sängyssä Hki 270€, Oulusta 290€
lapsihinta 2-alle12v. Vanhempien sängyssä kaksi yötä, oma yhtenä yönä Hki 665€, Oulu 765€
lapsihinta omalla pedillä joka yö Hki 685€, Oulu 785€

-Jos olet lähdössä yksin, etkä halua omaa huonetta, on mahdollista mennä myös jonkun toisen yksin
lähtevän kanssa samaan huoneeseen. Yleensä löytyy muitakin yksin lähteviä, jotka haluaa jaetun 
huoneen. 

Hintaan ei sisälly:
-muut ruokailut
-matkailijan vakuutukset

lennot:
Meno Oulu-Helsinki klo 5.55 ja jatkolento Muncheniin klo 8.00-9.30 (paikallista aikaa joka on 



tunnin jäljessä). Helsingistä ja kenties muualta mukaan tulevat nähdään lähtöportilla. 
Paluu Munchen-Helsinki 18.40-22.15 ja jatkolento Ouluun klo 23.55-00.55 
Muilta paikkakunnilta jatkolennot varataan tarpeen mukaan.

Huomioitavaa:
-matkavakuutus  kannattaa  ottaa  heti  kun matka  on  vahvistettu  toteutuvaksi  30.9.,  se  on  ehtona
matkalle lähtemiseen
-suosittelemme tilaamaan KELAlta ilmaisen eurooppalaisen sairausvakuutuskortin, jolla saa hoitoa
samoilla ehdoilla kuin kyseisen maan asukkaat
-ilmoitathan ruoka-allergioista tai allergiahuoneen tarpeesta hyvissä ajoin

VARAUS Varaukset alla olevaan puhelinnumeroon tai sähköpostilla 30.9.2018 mennessä, jonka
jälkeen  varmistamme  aina  paikkatilanteen  erikseen  joka  varauksen  yhteydessä
lentoyhtiöltä.

PASSI Matkalla tarvitaan voimassaoleva passi tai kuvallinen, uusi poliisiviranomaisen myöntämä 
henkilöllisyystodistus.

Mikäli matkaa ei voida toteuttaa vähäisen osanottajamäärän vuoksi (alle 30 lähtijää), ilmoitamme 
matkan peruuntumisesta viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua. Pidätämme oikeuden force major-
muutoksiin. Tietosuojaseloste löytyy www.puutarhakukkaisa.net sivulta.

Vastaan mielelläni kysymyksiisi!
Vastuullinen matkanjärjestäjä Puutarha KukKaisa
yhteistyössä Swefin kanssa.
Kaisa Puurunen p.0400479027
puutarhakukkaisa@gmail.com varmin tapa puhelin tai sähköposti
facebookissa sivu Kaisan matkat tai yksityisviesti (laita maininta sivulle että laitoit yv:tä jotta 
huomaan koska siitä ei aina tule ilmoitusta.) 

mailto:kaisa.puurunen@gmail.com
http://www.puutarhakukkaisa.net/

