UPEA ALPPIMATKA ITÄVALTAAN JA ITALIAN DOLOMIITEILLE 21.-27.9.2019!
Tämän vuoden Alppimatka suuntautuu jylhille Dolomiiteille Pohjois-Italiaan. Näemme myös
kauniin Neuschwansteinin satulinnan, upean Tre Cime Lavaredon kolmen pylvään
muodostelman ja Braies-järven. Ihastelemme Dolomiittien vaihtelevia maisemia. Paluumatkalla
pysähdymme pariksi päiväksi Kitzbuheliin, jossa pääsemme vaeltamaan vehreisiin Itävallan
maisemiin. Viimeisenä päivänä tutustumme vielä korkealla vuorella sijaitsevaan Hitlerin
Kotkanpesään.
21.9. Lähdemme aamulennolla klo 5.50 Oulusta Helsinkiin ja tapaamme muualta mukaan tulevat
Munchenin lennon lähtöportilla. Lennämme klo 9.15-10.50. Muncheniin, jossa meitä odottaa koko
matkan käytössämme oleva bussi. Lähdemme kohti Neuschwansteinin satulinnaa, josta Disney otti
mallia Prinsessa Ruususen linnaan. Neuschwansteinin ja Hohenschwangaun linnoilla sekä sen
aikaisella hallitsijasuvulla on mielenkiintoiset historiat, joista myös kuulette menomatkan aikana.
(ajomatka 150km). Vietämme päivän kauniilla Schwangaun kylällä, jossa molemmat linnat sijaitsevat.
Neuschwansteinin linnan läheisyydessä on rotkon yli menevä riippusilta, josta avautuu upeat näköalat
linnalle ja laaksoon. Saamme jatkaa samaa tunnelmointia yöpymällä kylällä olevassa hotellissa.
22.9. Aamulla lähdemme hotelliaamiaisen jälkeen kylältä kohti Dolomiitteja. Matkalla pysähdymme
kahvitauolle Ehrenbergin linnalle (20km). Linnan läheisyydessä on ison tien ylittävä riippusilta, jossa
voi käydä kävelemässä. Sopivan mittaisen tauon jälkeen jatkamme matkaa ja pysähdymme taas
tauolle st. Maddalenan kauniisiin maisemiin (180km). Sieltä onkin enää lyhyt matka hotellillemme
Toblachin kylän tuntumaan (80km). Tässä Kirchenwirt-hotellissa olemme seuraavat 3 yötä. Hotellilla
on joka ilta illallinen.
23.9. Aamupäivällä suuntaamme kohti Lago di Braiesia. (17km hotellilta) Järven ympäristössä kukin
voi viettää aikaansa haluamallaan tavalla. Järven kauniit maisemat houkuttelevat käveleskelemään
järven rantaa ja vaelluspolkuja pitkin. Halutessaan voi myös vuokrata veneen ja mennä soutelemaan
smaragdinvihreälle järvelle. Järven rannalla on hotelli ja ravintola, jossa voi käydä omaan tahtiin
syömässä. Palattuamme hotellille on mahdollisuus vielä käydä Toblachin kylällä ennen illallista.
24.9. Aamiaisen jälkeen lähdemme Tre Cime Lavaredolle (30km), jossa on kolme valtavaa kivipaasia.
Tie kivipylväille on jo kokemisen arvoinen jylhine, huikeine maisemineen! Ylhäällä jokainen voi
valita itselleen sopivan vaellusreitin tai vain viettää aikaa pylväiden juurella. Kivipylväiden ympäri
voi kiertää hiukan haastavampaa reittiä tai mennä helpompaa polkua pylväiden toiselle sivulle.
Reittien alkupäässä on myös ravintola. Hotellille ajamme takaisin maisemareittiä kuuluisan
laskettelupaikan, Cortina'd Ampezzon kautta . Hotellilla on taas illallinen.
25.9. Dolomiiteilta ajamme kohti Itävaltaa ja Kitzbuhelin kauniita, vehreitä maisemia!
(185km)Nautimme korkealla vuoristossa menevästä upeasta näköalareitistä GrossglocknerHochalpenstrassella. Maisemat ovat henkeäsalpaavat vuorille ja jäätikölle! Grossglockner on Itävallan
Alppien korkein huippu 3798m. Matkalla pydähdymme ruokatauolle komeisiin maisemiin.
Iltapäivällä saavumme Kitzbuheliin, jossa voi viettää iltansa miten haluaa ja käydä illallisella joko
hotellissa tai kylällä. Yövymme neljän tähden Schweitzerhof-hotellissa seuraavat kaksi yötä.
26.9. Hotellimme sijaitsee Kitzbuhelin kylällä ja cable car-hissin läheisyydessä. Aamupalan jälkeen
jokainen voi viettää päivän omaan tahtiin tai matkanjohtajien mukana vuorilla ja kylällä. Vuorella on
monenlaisia vaellusreittejä helpoista haastavampiin. Täällä meillä on koko päivä aikaa vaeltaa,
ihastella maisemia ja nauttia vuoriston raikkaasta ilmasta. (tänä päivänä ei bussilla ajoa)
27.9. Hotelliaamiaisen jälkeen lähdemme ajelemaan kohti Berchtesgadenia ja Hitlerin kotkanpesää

(75km). Nousemme bussilla ylöspäin vuoren rinnettä päätepysäkille saakka. Siellä kävelemme kallion
sisälle luolaan, josta nousee iso hissi ylös 1834 metrin korkeudessa sijaitsevaan Kotkanpesään. Hissi
on suuri ja siinä on peileillä vuorattu katto ja seinät, koska Hitlerillä oli korkeanpaikan kammon
lisäksi ahtaanpaikankammo.
Ylhäällä näemme jyrkänteen reunalla sijaitsevan Kotkanpesän ja nautimme vuoristomaisemista vielä
kerran ylhäältäpäin. Hyvällä kelillä Kotkanpesältä voi nähdä Salzburgiin saakka. Ajo Munchenin
kentälle 195km. Lento Helsinkiin lähtee Munchenistä klo 18.50. Helsingissä olemme klo 22.15 ja
jatkolento Ouluun on klo 23.50-00-50
Lennot: 21.9. Oulu-Hki klo 5.50-6.50 Helsinki-Munchen klo 9.15-10.50 (paikallista aikaa)
27.9. Munchen-Helsinki klo 18.50-22.15 Jatkolento Ouluun 23.50-00.50
Muille paikkakunnille kysytään jatkolentoja tarpeen mukaan. Mahdollisia jatkolentopaikkoja ovat
Kuopio, Vaasa, Jyväskylä, Kemi, Tampere ja Turku
Matkaan sisältyy:
-lennot Helsingistä/Oulusta (muualta kysytään tarpeen mukaan)
-hotelliyöt ja aamiaiset 3-4 tähden hotelleissa sekä mainitut illalliset
-bussi käytössämme koko matkan ajan
-pääsymaksut Neuschwansteinin linnaan, Ehrenbergin linnaan, Tre Cime Lavaredolle, Lago di
Braiesiin, Grossglockneriin ja Hitlerin Kotkanpesälle
-toimistokulut ja matkanjohtajan palvelut
Hinta Helsingistä:
kahdenhengenhuoneessa 1230€/hlö
yhdenhengenhuonelisä 140€ koko matkan ajalta
Hinta Oulusta:
kahdenhengenhuoneessa 1330€/hlö
yhdenhengenhuonelisä 140€ koko matkan ajalta
Huomioitavaa:
-matkavakuutus kannattaa ottaa heti kun matka on vahvistettu 31.5.2019 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

PASSI

Varaukset alla olevaan puhelinnumeroon tai sähköpostilla 31.5.2019 mennessä, jonka
jälkeen varmistamme aina paikkatilanteen erikseen joka varauksen yhteydessä
lentoyhtiöltä. Voit edelleen kysyä vapaita paikkoja sen jälkeenkin.

Matkalla tarvitaan voimassaoleva passi tai kuvallinen, 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 majormuutoksiin. Peruutusehdot: Jos peruutus tapahtuu viimeistään 31.5.2019 veloitetaan toimistomaksu
150€. Jos peruutus tapahtuu sen jälkeen veloitetaan kaikki todelliset kulut sekä toimistomaksu 150€.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Puutarha KukKaisa. Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta
www.puutarhakukkaisa.net
Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Kaisa Puurunen +358400479027
puutarhakukkaisa@gmail.com
facebookissa sivu Kaisan matkat
yhteistyössä Svefin kanssa

