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VALSSIN JA KAHVILOIDEN IHANA WIEN 4.–9.5.2017 
Torstai 4.5. • Kokoontuminen 
iltapäivällä Helsinki-Vantaalla, 
yhteinen lounas lähtöselvityksen 
jälkeen. Finnairin lento Wieniin 
klo 17.10–18.35. Majoittuminen 
keskustahotelliin (esim. Ibis Sty-
les Wien City) ja yhteinen tuloil-
lallinen.  

Perjantai 5.5. • Aamiaisen jäl-
keen lähtö oppaamme kanssa 
tutustumaan Wieniin kiertoaje-
lulla.  

Näemme kiertoajelulla Wienin 
tärkeimpiä nähtävyyksiä, kuten Hundertwasserhaus, Prater, RingStraßen varrella sijaitse-
via rakennuksia, kuten Staatsoper (Valtionooppera), Parlament, Rathaus (Raatihuone), 
taidehistoriallinen ja luonnonhistoriallinen museo, yliopisto, Hofburgin talvipalatsi, Bel-
vederen barokkilinnat jne. Liikumme myös hedelmä- ja vihannestorin alueella sekä Karlsp-
latz-aukiolla, jossa sijaitsee Musikvereinin konserttitalo ja Kaarlen barokkikirkko. Näem-
me lukuisia puistoja ja vanhoja wieniläis-kahviloita saaden hyvän yleiskuvan kaupungista. 

Puolen päivän jälkeen nautimme yhteisen lounaan, ja sen jälkeen tutustumme vielä kii-
reettä upeaan Schönbrunnin linnaan ja sen puistoon.  

Schönbrunnin linna on Wienin vanhankaupungin ulkopuolella sijaitseva keisarillinen palat-
si. Keisarinna Maria Teresia rakennutti Schönbrunnin linnan. Linnassa on 1 441 huonetta, 
joista 45 on auki yleisölle. Linna ja sen puistot on v. 1996 valittu UNESCO:n maailmanpe-
rintöluetteloon.  

Seuraamme Schönbrunnin hovileipomossa Apfelstrudelin, tämän itävaltalaisen herkun 
valmistusta alusta loppuun, ja saamme maistaa uunituoretta leivonnaista kahvin, teen 
tai kuuman kaakaon kera – herkkuhetki vailla vertaa! Saamme myös mukaamme alkupe-
räisen Apfelstrudelin reseptin. Schönbrunnista paluu hotellille, loppupäivä omaa aikaa.  

Lauantai 6.5. • Aamiaisen jälkeen lähtö oppaamme 
kanssa tutustumaan Wienin keskustaan jalkaisin. Kier-
ros päättyy kahvilaan, esim. kuuluisaan Sacherin kahvi-
laan, jossa pääsemme nauttimaan kahvista ja Sacher-
tortusta. – Iltapäivän päätteeksi syömme yhteisen päi-
vällisen. OPTIO: Illalla konsertti Palais Palffyssa Mozar-
tin ja Straußin sävelin. 

Sunnuntai 7.5. • Aamiaisen jälkeen lähtö oppaamme 
kanssa laivalla Tonavaa pitkin puolipäiväretkelle Brati-
slavaan, Slovakian pieneen pääkaupunkiin. Bratislavassa opastettu kaupunkikierros ja 
omaa aikaa. Paluumatkan taitamme bussilla; lounas pienessä Hainburgin kaupungissa 
«an der schönen blauen Donau». Wienissä loppupäivä omaa aikaa. 

Maanantai 8.5. • Aamiainen. Sen jälkeen menemme julkisilla tutustumaan opastetusti 
Musikvereinin konserttitaloon, joka on tunnettu ympäri maailman uudenvuodenpäivän 
konserteistaan.  

Musikverein on Wienin filharmonikkojen kotisali. 
Rakennuksen omistaa Wienin musiikinystävien seu-
ra eli Wienin musiikkiyhdistys. Avajaiskonsertti pi-
dettiin 6.1.1870. Konserttitalon Suuressa salissa 
(Großer Musikvereinssaal) on 1 744 istumapaikkaa 
ja noin 300 seisomapaikkaa. Wienin filharmonikko-
jen uudenvuoden konsertti pidetään salissa joka 
vuosi. Rakennukseen kuuluu myös pienempiä sale-
ja ja harjoittelutiloja. Brahms-salina nykyisin tun-
netussa kamarimusiikkisalissa on noin 600 paikkaa. 

Sen jälkeen käymme tutustumassa Wienin pohjoi-
sessa kaupunginosassa sijaitsevaan paikalliseen, kuohuviiniä valmistavan Schlumbergerin 
viinikellareihin. 

DOMAINES SCHLUMBERGER -viinitalo on pitkät perinteet omaava, perheomisteinen viiniti-
la. Tänään jo 6. ja 7. sukupolvi pyörittää toimintaa, joka alkoi v. 1810. Koko viinintuo-
tanto tulee omilta viiniviljelmiltä, joita on 140 ha. Viinitarhaa hoidetaan käsityönä ja nel-
jän oman hevosen avulla, osin varsin jyrkistä rinteistä johtuen..  

Loppupäivä omaa aikaa, kunnes alkuillasta lähdemme omalla bussilla Grinzingin viiniky-
lään ja viinitupaan siellä. Vietämme mukavan illan leppoisassa tunnelmassa ja nautim-
me monipuolisen ja runsaan läksiäisillallisen perinteisessä viinituvassa, esim. Zum Mar-
tin Sepp, jossa tarjotaan Heurigen-viiniä. Viinitu-
vissa on usein myös elävää musiikkia, soittajat 
viihdyttävät wieniläis- ja operettisävelin.  
Tiistai 9.5. • Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen 
ja kuljetus lentokentälle. Finnairin paluulento 
Helsinkiin klo 11.15–14.40. 

Matkan hinta à 1.330 € (väh. 25 hlöä) sisältäen 
• lounaan lähtöselvityksen jälkeen • Finnairin lennot turistiluokassa Helsinki–Wien, 
m/p • istumapaikkojen etukäteisvaraus lennoilla • suomenkielisen matkanjohtaja-
oppaan mukanaolon ohjelmallisilla osuuksilla matkan aikana • 5 yötä 4* hotellissa 
aamiaisineen • kuljetukset Itävallassa tasokkaalla turistibussilla • ohjelman mukaiset 
retket, vierailut ja sisäänpääsyt • 2 illallista ja 2 lounasta ja yksi päivällinen sekä 
kahvitauko Sacher-torttuineen.  
Hinta ei sisällä: • ruokajuomia • muita kuin edellämainttuja aterioita / ohjelmaa • 
matkavakuutusta. Suosittelemme matkavakuutusta, jossa on kattava, erikoismatkoja 
koskeva peruutusturva! 

Lisämaksusta: • majoittuminen 1 hengen huoneeseen, lisämaksu à 250 € • 6.5. Mozart- 
ja Strauß-konsertti Palais Palffyssa, hinta à 63 €. 
Matkan hintaan ei lisätä laskutuslisää, toimisto- tai palvelumaksuja.  
Maksuehto: Ennakkomaksu 300 € /hlö sopimuksen mukaan, loppumaksu 6 vkoa ennen 
matkan alkua. Tarjous on voimassa sitoumuksetta toistaiseksi.  

Pidätämme oikeudet mahdollisesti tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin.  

Sitovat ilmoittautumiset Terttu Sandelinille, s-posti: terttu.sandelin@gmail.com tai 
puh. 044 511 3937, viimeistään 25.2.2017. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours /MatkaSeniorit.       
Yritys kuuluu Kilpailu- ja Kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekis-          
teriin (1929 /00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä          
valmismatkaehtoja. www.matkaseniorit.


