
 

 

 
Wien & Krakova 1.-7.5.2019 

 
Lennämme suoraan Wieniin, josta on kaupunkina laulettu niin paljon että se on omin silmin 
nähtävä ja koettava. Tärkeimpiin nähtävyyksiin kuuluu mm. Hofburgin- ja Schönbrunnin linnat, 
Stephansdomin katedraali sekä Espanjalainen ratsastuskoulu. Wienin kahvilakulttuuri on 
omalaatuinen ja Sacherkakku sen tunnetuimpia tuotteita. Kaupungin oma viinialue Grinzing 
kellariravintoloineen tarjoaa hienoja makuelämyksiä ja sinne teemmekin illallisretken. 
Itävallasta jatkamme Tsekin olutpanimovierailun kautta Puolan Krakovaan. Krakova on 
lumoava keskieurooppalainen kaupunki kaikkine historiallisine rakennuksineen ja 
taideaarteineen. Kaupunki tarjoaa myös edullisia löytöjä ja paikallisia suussa sulavia herkkuja. 
Hotellimme sijaitsee upean vanhan kaupungin keskustassa. Tällä matkalla on myös 
mahdollisuus nähdä vaikuttava Wieliczkan suolakaivos tai surullisen kuuluisa Auschwitz-
Birkenaun keskitysleirimuseo. Krakovasta palaamme niin ikään suoralla lennolla Helsinkiin. 

 
 

 
 
Päivä 1 - keskiviikko 1.5.2019 LAHTI – WIEN, KIERTOAJELU, LOUNAS 
Kuljetus klo 05.00 Marolankadulta Helsinki-Vantaalle, jossa tapaamme matkanjohtajamme. Lennämme 
Finnairilla klo 08.30 - 09.55 Wieniin. Kuljetus sekä paikallisopas ovat vastassa. Lähdemme n. 2 tunnin 
kiertoajelulle ja näemme ulkoa tärkeimmät nähtävyydet kuten Espanjalaisen ratsastuskoulun ja 
Stephansdom-katedraalin. Seuraa yhteinen lounas, jonka jälkeen kirjaudumme neljän tähden hotelliin Ananas 
Trend****.www.austria-trend.at/en/hotels/ananas Hotellimme sijaitsee vain viiden minuutin kävelymatkan 
päässä kuuluisalta Mariahilfer-kadulta. Iltapäivä ja ilta on vapaa. 
 
Päivä 2 - torstai 2.5. LINNAT SCHÖNBRUNN SEKÄ HOFBURG JA ILTA VAPAA 
Reilun aamiaisen jälkeen retkeilemme Wienin hienoimpaan linnaan Schönbrunn. Opastetun kierroksen aikana 
näemme linnan tärkeimmät osat ja alueet. Tämän jälkeen paluu keskustaan, jossa vapaata aikaa lounasta. 
Iltapäivällä vierailemme Hofburgin linnassa opastetun kierroksen muodossa. Tämän jälkeen on vapaata 
ennen yhteistä illallista hotellissa.  
 
Päivä 3 - perjantai 3.5. VAPAATA WIENISSÄ VAI RETKI BRATISLAVAAN? YHTEINEN HEURIGERABEND  
Tämä päivä on vapaa.  
Lisämaksusta retki Bratislavaan 65 € Linja-automme vie 90 km itään ja Unkarin-, Itävallan- ja Slovakian 
rajojen risteykseen. Täältä löydämme Slovakian pääkaupungin Bratislavan. Kaupungin suosio turistikohteena 
kasvaa vuosi vuodelta. Kaupungin läpi virtaava Tonava antaa myös Bratislavalle omaleimaisuutta. 
Vanhakaupunki on suhteellisen pieni mutta vuosien varrella erittäin huolellisesti restauroitu. Meille on varattu 
paikallinen opas ja hänen johdollaan teemme kiertoajelun. Matkanjohtajamme on mukana auttamassa ja 
kääntää jos tarve näin vaatii. Retkeen sisältyy myös kevyt lounas ruokajuomineen ja vapaata aikaa jää myös 
ostoksille tms. Iltapäivällä astumme jokilaivan kyytiin, joka vie takaisin Wieniin. Linja-automme on tällä välin 
ajanut takaisin Wieniin ja on vastassa laiturilla.  
Lähdemme koko ryhmän voimin ”ulos syömään” Wienin yläpuolelle Neustifitin alueen viinikellariin, jossa 
koemme aidon Heurigerabendin sis. lasin viiniä tai oluen. Illallisen jälkeen paluu hotelliin. 
 
Päivä 4. - lauantai 4.5. TSEKIN PANIMOVIERAILUN KAUTTA KRAKOVAAN 
Aamiainen, jonka jälkeen kirjaudumme hotellista ja lähdemme kohti Puolaa. Reitti vie Tsekin kautta, jossa 
vierailemme olutpanimovierailun Brnon kaupungissa. Tutustumiskierroksen jälkeen on vuorossa lounas,  

http://www.austria-trend.at/en/hotels/ananas


 
 
 
jonka jälkeen matka jatkuu Puolaan. Alkuillasta saavumme Krakovaan, jossa kirjaudumme ydinkeskustassa, 

aivan vanhan kaupungin rajalle hotelliin Polonia*** (www.hotel-polonia.com.pl/en/). Ilta on vapaa. 

           
Päivä 5 - sunnuntai 5.5. KRAKOVA JA SCHINDLERIN MUSEO 
Aamiaisen lähdemme Krakovan kierrokselle, jonka aikana 
tutustumme Krakovan tärkeimpiin historiallisiin 
nähtävyyksiin. Kierroksen jälkeen nautimme lounaan ja 
iltapäivällä on vuorossa Schindlerin museo.  
 
Päivä 6 - maanantai 6.5. VAPAATA VAI RETKI?  
YHTEINEN PÄÄTÖSILLALLINEN  
Vapaa päivä Krakovassa. Lisämaksusta on tarjolla kaksi 
vaihtoehtoa: Joko Auschwitz TAI Wieliczkan suolakaivos 
hintaan á 40€ (suolakaivoksessa on paljon rappusia!). 
Yhteinen päätösillallinen Klezmer Hois -ravintolassa 
(juutalaiskorttelissa) sis. lasin viiniä tai oluen, Klezmer-
musiikin soidessa… 
 
Päivä 7 - tiistai 7.5.2019 PALUUMATKA 
Aamiaisen jälkeen kuljetus lentoasemalle. Lennämme Krakovasta 10.25 -13.15 Helsinkiin. Kuljetus Lahteen.  
  

Matkan hinta/hlö: 1345 € 

     
Hintaan sisältyy 

• Lentokenttäkuljetukset Lahdesta Helsinki-Vantaan lentoasemalle meno & paluu 
• Kuljetukset kohteessa suomalaisella linja-autollamme (poikkeus pv 1) 
• Suomalainen kokenut ammattiopas Minna Saarinen sekä kuljettaja Lasse Saukkonen 
• Finnairin lennot turistiluokassa Helsinki - Wien & Krakova - Helsinki  

• 6 yötä mainituissa keskustahotelleissa Wienissä ja Krakovassa, jaetuissa kahden hengen huoneissa 
• 6 aamiaista 
• 3 lounasta  
• 3 illallista, joista 2 sis. ohjelmaa ja ruokajuoman (lasin viiniä tai oluen)  
• Wienin kaupunkikierros suomenkielisen paikallisoppaan johdolla 
• Pääsymaksu & kierros: Schönbrunnin sekä Hofburgin linnat suomenkielisen paikallisoppaan johdolla 
• Krakovan kaupunkikierros sis. paikallisoppaan ja pääsymaksu Schindlerin museoon 
• Olutpanimovierailu Brnon kaupungissa sis. maistatus 

 
Lisämaksusta 

• Yhden hengen huone 295 € 
• Retki Bratislavaan 65 € sis. kaupunkikierros, lounas ja jokilaivalla paluu Wieniin: (min. 15hlö) 
• Retki Auschwitziin 40 € sis. kuljetus (puolalainen bussi) ja Minna-opas mukana (min. 20hlö)  
• Retki Wieliczkan suolakaivokseen 40 € sis. pääsymaksun, oma bussi ja paikallisopas (min. 15hlö) 

 
Hintaan ei sisälly 

• Matkustaja- tai matkatavaravakuutus sekä peruutusturva 
 

Voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti on tarpeen! Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
Matkaehdot: Erityisehtoja noudatetaan tällä matkalla: www.ingsva.fi/matkaehdot 

 
Tämän matkan peruutusmaksut tarkennettuna – ja myös sairastuessa: 

1. Peruutus tapahtuu viimeistään 61 päivää ennen lähtöä, veloitetaan toimistomaksu 60 € 
2. Jos matka peruutetaan 60-31 päivää ennen lähtöä, veloitetaan varausmaksu 150 €. 
3. Jos peruutus tapahtuu 30 päivää ennen lähtöä tai vielä tätä myöhemmin, veloitetaan 

kaikki todelliset kulut sekä lisäksi toimistomaksu 60 € 
 

Muista hankkia hyvissä ajoin matkavakuutus ja siihen kattava peruutusturva! 

http://www.hotel-polonia.com.pl/en/
http://www.ingsva.fi/matkaehdot

