Matkatoimisto

TARJOUS Turun senioriopettajien viinikerho

Jura-Alsace-Mosel
Viinimatka Ranskaan ja Saksaan pitää sisällään vähemmän tunnetun Juran viinialueen
Burgundin ja Sveitsin rajan välissä, Alsacen maukkaat valkoviinit sekä Mosel-joen viinialueen
Saksassa. Näemme kauniita kyliä, maistelemme maukkaita viinejä ja syömme hyvää ruokaa.
Matkan varrella tutuksi tulevat mm. idyllinen Colmarin kanavakaupunki Ranskassa sekä Saksan
vanhat ja tunnelmalliset kaupungit Trier ja Bernkastel-Kues. Saksasta Suomeen palaamme
Finnlinesin laivalla linja-auton tavaratila täynnä tuliaisia. Tervetuloa mukaa! Bienvenue!
Willkommen!
Päivä 1 – tiistai 15.10.2019 Juran alue
Linja-autokuljetus Turusta Helsingin lentoasemalle. Finnairin suora lento Helsingistä Geneveen lähtee klo
08.05 ja on perillä klo 10.05 paikallista aikaa. Kentällä meitä on kuljetus vastassa ja heti lentokentän jälkeen
pysähdymme pitämään aamiaistauon. Matka jatkuu Ranskan puolelle, Juran viinialueelle ja matkan varrella
Besançoniin pysähdymme Château-Chalonissa maistelemaan alueen viinejä sekä syömme päivälliseksi
paikallisia herkkuja. Besançoniin saavuttuamme majoitumme hotelliin yhdeksi yöksi ja ilta on vapaa.
Päivä 2 – keskiviikko 16.10.2019 Alsacen viinit
Aamulla kirjaudumme ulos hotellistamme ja ajamme Pfaffenheimiin, jossa meillä on viinimaistatus sekä
lounas paikallisella viinitilalla. Täältä jatkamme toiselle viinitilalle Eguisheimin kylään. Maistelun jälkeen
ajamme idylliseen Colmariin, jossa kirjaudumme hotelliimme kolmeksi yöksi.
Päivä 3 – torstai 17.10.2019 Alsacen viinit
Aamupäivä on vapaata aikaa rentoutua ja tutustua Colmariin.
Puolen päivän maissa meillä on kuljetus Riquewihrin kylään, jossa
syömme lounaan. Tämän jälkeen ajamme lähellä sijaitsevaan
Ribeauvilleen viinitilalle viinejä maistelemaan. Maistatuksen jälkeen
meillä on vapaata aikaa tehdä ostoksia E. Leclerckin
hypermarketissa. Paluu Colmariin, jossa ilta on vapaa.
Päivä 4 – perjantai 18.10.2019 Unterlinden-museo
Aamiaisen jälkeen menemme kävellen tutustumaan Colmarissa
sijaitsevaan Unterlinden museoon, jossa meillä on opastettu
kierros. Loppupäivä on vapaa ihastuttavassa Colmarissa.
Päivä 5 – lauantai 19.10.2019 Moselille
Aamupalan syötyämme kirjaudumme ulos hotellista ja ajamme
Haut Königsburgin linnalle. Teemme opastetun kierroksen tässä
alueen kenties mahtavimmassa linnassa, jolta avautuu hienot
näkymät Saksan rajalle. Kierroksen jälkeen on vapaata aikaa syödä
ennen kuin matka jatkuu rajan yli Saksaan ja aina idylliseen
Bernkastel-Kuesin kaupunkiin saakka. Perillä kirjaudumme
hotelliimme kahdeksi yöksi ja nautimme yhteisen illallisen hotellin
ravintolassa.
Päivä 6 – sunnuntai 20.10.2019 Viinitila & Trier
Aamulla maistelemme Moselin viinejä lähikylän viinitilalla, minkä
jälkeen teemme kaupunkikierroksen Saksan vanhimmassa
kaupungissa Trierissä. Paikallisopas tutustuttaa meidät kaupungin
historiaan ja nähtävyyksin ja kierroksen jälkeen meillä on vapaata
aikaa lounastaa. Paluu Bernkasteliin (ja halukkaille mahdollisesti
vielä toinen viinitilavierailu). Yhteinen illallinen hotellin ravintolassa
tai paikallisessa ravintolassa.
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Päivä 7 – maanantai 21.10.2019 Lyypekkiin ja laivaan
Pakkaamme kimpsut ja kampsut ja suuntaamme kohti pohjoista ja Lyypekkiä. Pidämme sopivasti taukoja
matkan varrella. Lyypekissä on vapaata aikaa kierrellä ja tehdä ostoksia ennen siirtymistä Travemündeen ja
Finnlinesin laivaan myöhään illalla/yöllä.
Päivä 8 – tiistai 22.10.2019 Merellä
Tämä päivä kuluu merellä laivan tarjoiluista nauttien (lisämaksusta ateriapaketti 60€/hlö, sisältää brunssin,
illallisen ja lounaan).
Päivä 9 – keskiviikko 23.10.2019 Kotona
Aamulla saavumme Vuosaaren satamaan Helsingissä ja hyppäämme linja-auton kyytiin, joka kuljettaa meidät
takaisin Turkuun, auton ruuma täynnä tuliaisia!
Matkan hinta:

1380-1395€ (vähintään 37 henkeä)

Hintaan sisältyy:
• Finnairin suora lento Helsinki-Geneve
• Linja-autokuljetukset Turusta (meno-paluu)
• Kuljetukset kohteessa ohjelman mukaan
• Matkanjohtaja/viiniasiantuntija mukana koko matkan ajan
• 6 yötä 3-4-tähden hotelleissa, 2hh
• 6-7 aamiaista, 2 lounasta ja 3 päivällistä/illallista
• Paluumatka Finnlinesin laivalla, 2hh
• 5-6 viinitilavierailua maistatuksineen
• Trierin opastettu kaupunkikierros
• Unterlinden-museo ja Haut Königsburgin linna
Lisämaksusta:
• Ateriapaketti paluulaivalla 60 € (brunssi, illallinen, aamiainen)
• Ikkunallinen A4-hytti laivalla 60 €/hlö (rajattu määrä)
• Yhden hengen huone 358 €
Hintaan EI sisälly:
• Matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä peruutusturva
Voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti on tarpeen! Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rokotukset: Ei tarvetta, paitsi niiden osalta jotka aina pidettävä voimassa: www.rokote.fi
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!
Toivottavasti tarjouksemme miellytti teitä ja johtaa vahvistukseen. Ystävällisesti huomioikaa,
että hinta ja saatavuus saattavat muuttua, sillä kaikkia varauksia ei ole vielä tehty.
Mustasaaressa 19.11.2018
Mira Saliko, valmismatkat ja ryhmät
Matkatoimisto INGSVA
Teollisuustie 1, 65610 Mustasaari
040 1963 962 / mira.saliko@ingsva.fi
www.kiertomatkat.fi / www.viinimatkat.fi / www.ingsva.fi
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