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SEIJA SOMERPALO / TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT 
 

BAIJERIA, SALZBURGIA – ALPPIMAISEMIA JA MOZARTIA 

 

24.4. (ke) 
Lähtö n. klo 8.15 Turusta tilausajokuljetuksella Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaliin T1, jossa matkan-
johtajamme liittyy seuraan. Nautimme lounaan lähtöselvityksen jälkeen. Lufthansan suora lento Helsinki-
München (alustavasti) klo 12.50-14.20, ja Münchenin lentokentän tuloterminaalissa odottaa oppaamme ja 
terminaalin ulkopuolella bussimme. Kuljetus 4* keskustahotellillemme Hotel Astor, majoittuminen. 
Yhteinen tulopäivällinen. 
OPTIO: Illalla klo 19.30 Giacomo Puccinin 3-näytöksinen ooppera Turandot Baijerin valtionoopperassa.  

Prinsessa Turandot on kuuluisa kauneudestaan ja julmuudestaan. Puolisoksi hänelle kelpaa vain mies, 
joka vastaa oikein kolmeen visaiseen kysymykseen. Muita kosijoita odottaa mestauskirves. Yllättäen ta-
taarikansan tuntematon prinssi onnistuu tehtävässä. Kuka on tuo mystinen mies? Nimi on selvitettävä 
aamuun mennessä tai kaikki kuolevat. Tänä yönä kukaan ei nuku – Nessun dorma.                  
Kiinalaisista teemoista ammentava teos huokuu mystistä 
jännitettä, joka purkautuu Nessun dorman kaltaisina kuole-
mattomina aarioina. Giacomo Puccinin 3-osainen ooppera sai 
kantaesityksensä 25.4.1926 Milanon La Scalassa. Puccini ei 
saanut koskaan oopperaansa täysin valmiiksi, vaan kuoli 
marraskuussa 1924. Loppuduetto jäi uupumaan, ja v. 1925 
Franco Alfano teki Puccinin muistiinpanojen pohjalta ooppe-
ran valmiiksi. 

25.4. (to)  
Aamiainen hotellissa. Sen jälkeen opastettu kävelykierros Mün-
chenin keskustassa; menemme mm. tutustumaan Baijerin valtionoopperaan kulissien taakse – paikkoihin, 
jonne ei suurella yleisöllä ole pääsyä. Kuulemme oopperan historiasta ja nykypäivästä. Kävelykierros päättyy 
lounaaseen. – Teemme lounaan jälkeen vielä opastetun kiertoajelun Münchenissä nähden tunnetuimmat his-
torialliset ja nykypäivän maamerkit ja nähtävyydet, kuten m.m. Nymphenburgin linnan, kaupungin keskus- 
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tan, vanhan ja uuden kaupungintalon, Olympiapuiston ja uuden BMW Worldin 
autonäyttelyineen.  
Loppupäivä omaa aikaa. 

26.4. (pe) 
Aamiainen ja aamupäivä omaa aikaa. Puoliltapäivin lähtö tilausajokuljetuk-
sella Itävallan puolelle Salzburgiin, jonka keskusta on listattu UNESCOn maa-
ilmanperintöluetteloon. Nautimme kevyen lounaan, jonka jälkeen kuljemme 
opastetusti keskustassa Mirabell Gardenissa, kapealla Getreidegassella ja Mo-
zartin syntymäkodissa sekä katedraalissa. Majoittuminen tasokkaaseen 4* kes-
kustahotelliin am Mirabellplatz Salzburg.  
Illallinen Mozartin sävelistä nauttien.  

Alkuruoan jälkeen esitetään aarioita ja duettoja oopperasta Don 
Giovanni. Pääruoan jälkeen on vuorossa aarioita ja duettoja oop-
perasta Figaron häät, ja jälkiruoan jälkeen kuullaan Pieni yö-
soitto, jota vielä seuraa oopperan Taikahuilu aarioita ja duet-
toja. 

27.4. (la) 
Aamiaisen jälkeen päivän ohjelmassa on unohtumattomia kokemuk-
sia! Lähdemme puolipäiväretkelle Berchtesgadeniin; päivän koho-
kohta on kaunis, pieni alppijärvi Königssee, jolla sään salliessa teem-
me pienen risteilyn. Järven helmi on pieni katolinen kappeli St. Bar-
tolomä, jonne on pääsy vesitse ja talviaikaan jäätä pitkin. Päivän aikana lounas. – Paluu Salzburgiin, ilta 
omaa aikaa.  

28.4. (su) 
Aamiaisen jälkeen lähdemme puolipäiväretkelle kuvankauniisiin Salzkam-
mergutin maisemiin. Ajamme Bad Ischliin, jossa tutustumme keisari Franz 
Josefin ja keisarinna Elisabethin (aka Sisi) Kaiservillaan. Teemme opastetun 
kävelykierroksen tässä keisarillisessa lomapaikassa, josta jatkamme St Wolf-
gangiin samannimisen järven rannalla. Käynti Pyhiinvaelluskirkossa ja yhtei-
nen välipala-/kahvihetki. 
Jatkamme matkaa St. Gilgenin kautta Mondseelle, jonka basilika on käynnin 
arvoinen. Siellä on upeita Meinrad Guggenbichlerin puuveistoksia, ja kir-
kossa kuvattiin aikoinaan Sound of Music -musikaalin häät. 
Paluu Salzburgiin iltapäivällä. 
Loppupäivä omaa aikaa yhteiseen läksiäisillalliseen saakka upeiden maisemien ympäröimänä.  
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29.4. (ma)  
Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen hotellista. 
Lähtö kohti Müncheniä. Lounas lentokentällä en-
nen paluulentoa Suomeen. 
Paluulento Suomeen (alustavasti) klo 15.15–18.40. 
Tilausajokuljetus Turkuun. 
 

FAKTAT MATKASTA: 
Matkakohde: München ja Salzburg 

Matkan ajankohta: 24.–29.4.2019 

Matkan hinta: à 1.460 € / hlö, kun ryhmässä on väh. 30 matkustajaa 

Hintaan sisältyy tämä kaikki: 
– tilausajokuljetukset Turku > Helsinki-Vantaan lentoasema 
– lounas lähtöselvityksen jälkeen 
– Lufthansan suorat lennot turistiluokassa Helsinki-München m/p 
– suomenkielisen erityisoppaan mukanaolo alk. Helsinki 
– viisi yöpymistä tasokkaissa hotelleissa Münchenissä (2 x) ja Salzburgissa (3 x) aamiaisineen (jaetuissa 2 
hengen huoneissa) 
– tasokkaat kuljetukset perillä ohjelman mukaan alk. ja päättyen Münchenin lentokenttä 
– opastettu kaupunkikiertoajelu ja kävelykierros Münchenissä ja Salzburgissa 
– ateriat ohjelman mukaan, osin ruokajuomineen 
– opastetut retket ohjelman mukaan sisäänpääsyineen 

Hinta ei sisällä: • ruokajuomia, paitsi pöytävesi 
  • matkavakuutusta 
  • muita kuin edellämainitut palvelut ja ateriat 

Lisämaksusta:  • majoittuminen 1 hengen huoneessa, lisämaksu à 210 €. 
  • ooppera Turandot Münchenin valtionoopperassa, lipun hinta n. à 100–120 €  
  • illallinen Mozartin sävelin 26.4. 

Hinta à 1.460 € edellyttää väh. 30 osallistujaa. Varausmaksu à 300 € erääntyy tammikuussa 2019 ja loppu-
maksu 6 viikkoa ennen matkan alkua matkanjärjestäjän laskulla. Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin 
matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä toimitus- tai palvelumaksuja eikä laskutuslisää. 
Hinnat sisältävät verot.  

Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento -tai majoitusvarauksien ym. palveluiden muu-
toksista veloitamme 100 € / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut. 
Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Kon-Tiki Tour-
sista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokus-
tannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.   

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitä-
mään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatka-
ehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen va-
raus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi 
erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkavarauksen yhtey-dessä. 

 
Ystävällisin terveisin 
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