
Pohjois-Saksan tunnelmalliset joulutorit la 4.- ke 8.12.2021 

4.12. lauantai - 5.12 sunnuntai 

Lähtö Turun tuomiokirkolta klo 11.30. Ajetaan Helsinkiin, Vuosaaren satamaan.  

Matkalla mahdollista nousta kyytiin esim. Kaarinasta, Paimiosta ja Salosta. 

 

Noin klo 14.30 saavumme Vuosaareen, josta matkanjohtaja Marianne Sinkkonen nousee bussin kyytiin. 

Ajamme Finnlinesin alukseen (matkustajat kyydissä). Majoittuminen A-luokan ulkohytteihin (A4 tai A2). 

Laivamatkaan kuuluu ateriapaketti (1xbrunssi, 1 x päivällinen, 1 x superior-päivällinen). Lauantaina ja 

sunnuntaina nautitaan rauhallisesta merimatkasta, sauna ja poreallas on käytössä, samoin pieni 

kuntosali.  Travemünden satamaan saavutaan klo 21.30 paikallista aikaa. Ajetaan Lübeckiin, Hotel Vier 

Jahreszeiteniin. Etäisyys sataman ja hotellin välillä on noin puoli tuntia. Hotellissa ei ole varsinaisia kolmen 

hengen huoneita, mutta kahden hengen huone lisävuoteella on kyllä mahdollinen. 

Laivamatkalle, joko mennessä tai tullessa ryhmälle on varattu tuote-esittely ja maistiaiset. 

6.12. maanantai 
Seuraavana aamuna aamiaisen jälkeen lähdetään liikkeelle kohti Wismarin hansakaupunkia. Täällä meillä 
on vierailu Hanse Sektkellerei Wismarissa. Tutustumme viinikellariin ja maistelemme heidän tuotteitaan. 
Ostomahdollisuus. 
Viinimaistelun jälkeen ryhmällä on vapaata aikaa (noin 2 h) tutustua Wismarin keskustan idylliseen 
joulutoriin.  Yhteinen lounas Wismarissa. 
 
Iltapäivällä siirrymme Lübeckiin, todelliseen hansakaupunkien esikuvaan. Pohjois-Saksan suosituimmat 
joulutorit löytyvät täältä. Täällä kannattaa tutustua eri teemaisiin markkinoihin (mm. keskiajan 
joulumarkkinat, lasten joulumarkkinat, merimiesten joulumarkkinat, käsityöläisten markkinat, jne), käydä 
kahvikupposella ja ostoksilla marsipaanikahvilassa ja ihailla laivojen pienoismalleja suositussa 
Schiffergesellschaft -ravintolassa. Vierailemme Niedereggerin marsipaanimuseossa, teemme siellä 
opastetun kierroksen, jonka aikana on myös työnäytös ja saamme pienen maistiaisen.  
 
Vapaa-ajan päätteeksi viimeiseksi illalla siirrymme vielä ostoksille Citti-ostoskeskukseen. 
Noin klo 21 matkamme jatkuu Travemünden satamaan. Piipahdamme vielä ostoksilla Sari Bernerin 
kaupassa ja sen jälkeen ajamme laivaan.  

7.12. tiistai-8.12. keskiviikko 
Laiva irtautuu Travemünden satamasta klo 03.00. Tiistaina ruokailemme (brunssi ja 1 x superior-
päivällinen) ja nautimme laivamatkasta. Halutessaan voidaan ottaa yhteinen tuote-esittely koko ryhmälle 
tai muuta ohjelmaa (tuote-esittely kuuluu siis ohjelmaan meno- tai paluumatkalla). Keskiviikkona ennen 
maihinnousua meillä on vielä aamiainen. Laiva on Vuosaaren rannassa   klo 9.00. Ajo Turkuun, jonne 
saavutaan puolen päivän paikkeilla. 

Matkan hinta on  

650 eur/henkilö, jaetussa A2-ulkohytissä 
695 euroa/henkilö, jaetussa A4-ulkohytissä 

A2-hytti on 10 neliömetrin suuruinen ja sisältää kaksi alavuodetta 
A4-hytti on 16 neliömetrin suuruinen ja siinä on parisänky sekä sohva, joka kääntyy sängyksi + yläpeti  

Halutessanne voimme järjestää myös B-lk sisähytin. Sen koko on 10 neliömetriä ja vuoteet ovat alatasolla. 
Hinta on tällöin 610 eur/hlö (kaksi hlöä majoittuu samaan hyttiin). 



Mikäli haluaa hytin vain itselleen, lisähinta sille olisi 200 euroa (A2-hytti) 

Hinta edellyttää vähintään 22 lähtijää. Ryhmään voi ottaa max noin 35 -40 lähtijää. 

Hintaan sisältyy: 
*bussi- ja laivamatkat 
*valittu hyttiluokka 
*kaikki mainitut ruokailut matkan aikana (2 x aamiainen, 2 x brunssi, 1 x lounas, 1 x päivällinen, 2 x 
superior-päivällinen) 
*viinikellariin tutustuminen + maistelut 
*marsipaanimuseoon tutustuminen + maistelu 
*tuote-esittely laivalla 
*matkanjohtajan palvelut matkan aikana 

Huomioitavaa: 
*matkalla tarvitaan mukaan passi tai poliisin myöntämä henkilökortti sekä mahdollisesti koronapassi 
*perillä Saksassa vietämme paljon aikaa ulkona, joten varusteet sen mukaan 

Tässä tietoa kohteista: 
 
Wismarin joulumarkkinat: 
https://www.ostsee.de/wismar/weihnachtsmarkt.html 

Wismarin kuohuviinikellari: 
https://www.hanse-sektkellerei.de/ 

Lübeckin joulumarkkinat: 
https://www.luebeck-tourismus.de/kultur/weihnachtsstadt-des-
nordens/weihnachtsmaerkte/traditioneller-weihnachtsmarkt 

Niedereggerin marsipaanikahvila ja -myymälä 
https://www.niederegger.de/ 

Citti-park Lübeck: 
https://www.citti-park-luebeck.de/ 

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä J&M Launokorpi Oy.  
Ilmoittautumiset syntymäaikoineen Eija Ketolalle ilmo.tsso@gmail.com pe 29.10. mennessä. 
Maksut Turun seudun senioriopettajien tilille FI09 8200 4710 5997 65, samoin pe 29.10. mennessä. 
Matkanjohtajana Seija Somerpalo. 
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