Sininen Tonava 5-12.4.2020
Keväinen Tonava kutsuu AlfaTV:n katsojamatkalle pääsiäisen aikaan kukkivan Euroopan sydämeen.
Kiehtova jokiristeily kulkee pitkin Sinistä Tonavaa kolmen maan halki joen varren maalauksellisiin maisemiin ja
kiinnostavimpiin kulttuurikohteisiin kuten Wien, Budapest ja Bratislava.
Matkaan sisältyy runsas täysihoito juomineen sekä Wienin ja Budapestin opastetut retket!
Matkaisäntänä Folke West, jonka historiallista esitelmistä saadaan nauttia risteilyn aikana.
Matkaemäntänä Soile Nordström-Sahlberg. Matkajärjestelyistä vastaa SoileTours.

Jokiristeily Euroopan kauneimmissa maisemissa on unohtumaton elämys.
Oikealla ja vasemmalla Tonavaa reunustaa maisemallinen leikittely, johon aineksia antavat kumpuileva maasto,
säännölliset viiniviljelmät, barokkikupolit keskellä idyllisiä pikkukyliä, kukkakedot sekä metsäniityt.
Risteilyn aikana irtaudut täydellisesti arjesta ja saat aikaa omistautua itsellesi; rentoutua, nauttia auringon
nousuista ja laskuista. Suuri osa matkan viehätyksestä muodostuu myös hyvästä ja samanhenkisestä seurasta.
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Matkaohjelma:
Su 5.4.

1. Päivä
Helsinki-Munchen-Engelhartszell
Lento Helsingistä Muncheniin.
Bussikuljetus laivalle Engelhartszelliin.
Laiva nostaa ankkurin klo 17.00 ja risteily alkaa.
Matkalaiset toivotetaan tervetulleeksi. Illallinen laivalla. Risteillään yön yli.

Ma 6.4.

2. päivä
Wien Laiva saapuu klo 13:00
Aamupäivällä Folken Westin esitelmöi Habsburgien hallitsija perheen dramaattisesta historiasta.
Lounaan jälkeen saavutaan Wieniin, joka on musiikin ja elämän ilon täyttämä kaupunki,
ja ollut maailmankeskus yli kuuden vuosisadan ajan.
Kaupungin makupaloja ovat Sachertorttu, Wienervalssi, Heuriger-viini ja Pyhän Tapanin Kirkko.
Suomeksi opastettu retki (sis. hintaan).
Illalla on mahdollisuus esim. valinnaiseen Musikvereinin konserttiin, jossa Wiener Mozart
Orchester esittää valssin kuninkaan Johann Straussin sekä Wolfgang Amadeus Mozartin musiikkia.
Tai valinnaisesti konsertti Konzerthausissa -Wienin sinfoniaorkesterin kotitalossa, tai nauttia oopperasta
Volksoperassa tai Staatsoperassa. Matkatoimisto hankkii halukkaille liput konserttiin ennakkoon.
Laiva on laiturissa yön yli.

Ti 7.4.

3. päivä
Wien
Laiva lähtee klo 18:30
Koko päivä aikaa käyskennellä Wienissä. Valinnaisia laivan kansainvälisiä retkiä tarjolla.
(Folke West mukana retkellä).
Risteilemme yön yli.

Ke 8.4.

4. päivä

Esztergom
Laiva saapuu klo 08:00 Laiva lähtee klo 10:30
Budapest
Laiva saapuu klo 15:00
Saavutaan aamulla Esztergomiin, joka on entinen Unkarin kuninkaiden hallintopaikka ja Arkkipiispan
kaupunki. Mahtava Katedraali on Unkarin suurin. Valinnaisia laivan kansainvälisiä retkiä tarjolla.
Retkeläiset nousevat laivaan Budapestissa, jonne laiva saapuu klo 15:00.
Budapest jakaa Tonavan kahteen osaan. Budan kukkulainen maisema ja joen toisella puolella avautuva Pestin
eläväinen kaupunkimaisema yhdessä luovat Budapestin ainutlaatuisen tunnelman.
Mahdollisuus illalla lähteä valinnaiseen konserttiin Budapestissa (ohjelmatarjonnasta riippuen)
Matkatoimisto hankkii halukkaille liput ennakkoon. Laiva on laiturissa yön yli.

To 9.4.

5. Päivä
Budapest
Laiva lähtee klo 18:00
Suomeksi opastettu retki (sis. hintaan).
Budapestin kauppahalli on nähtävyys. Värikäs halli tarjoaa kaikkea mikä on Unkarille tyypillistä; kauniita
käsitöitä, herkullista makkaraa, mausteita, paprikaa, hyviä viinejä jne. Läheltä kauppahallia lähtee Vacvi katu,
jossa muotivaatteet ja käsityöt houkuttelevat ostoksiin. Kadun pohjoispäässä Vörösmarty-aukiolla sijaitsee
Itävalta-Unkarin monarkian tunnelmia henkivä Gerbeaud kahvila.
Kahvilan dobostorta (suklaakakku) on kakuista paras.
Tonavan molempia rantamia reunustavat mahtavat rakennukset illalla upeasti valaistuna,
on mieleenpainuva elämys. Laiva nostaa ankkurin ennen illallista. Risteilemme yön yli.

Pe 10.4.

6. päivä
Bratislava
Laiva saapuu klo 12:00 Laiva lähtee klo 17:00
Aamupäivällä Folken Westin esitelmä, Bratislava – vuosisatojen varrella.
Puolen päivän aikaan saavutaan Bratislavaan.
Historiallinen Bratislava on Euroopan nuorimpia pääkaupunkeja.
Bratislava nimettiin Slovakian tasavallan pääkaupungiksi vuonna 1993.
Viime vuosina on vanhoja palatseja ja historiallisia rakennuksia alettu kunnostaa entiseen loistoonsa.
Valinnaisia laivan kansainvälisiä retkiä tarjolla. (Folke West mukana retkellä). Risteilemme yön yli.

La 11.4.

7. päivä
Wachau
Folke West esitelmöi Europan uskontosodista.
Risteily jatkuu läpi upeiden Wachaun maisemien kohti Itävaltaa ja Melkiä.
Melk
Laiva saapuu klo 12:00 Laiva lähtee klo 16:00
Laivan järjestämällä valinnaisella kansainvälisellä retkellä saamme tutustua rannalla komeilevaan mahtavaan
benediktiiniluostariin. (Folke West mukana retkellä). Luostari sijaitsee korkealla kukkulalla, josta avautuvat
upeat näkymät Tonavalle. Melkin luostari on Itävallan barokin keskus. Suuri kupoli, luostarin upeat koristellut
freskot, kultaiset ornamentit ja sisustus ovat barokkia parhaimmillaan. Vaikka huoneiden arkkitehtuuri on
upea, on luostarin arvokkain aarre kuitenkin sen mittaamattoman kalliit kirjat, tekstit ja käsin kirjoitetut
dokumentit. Risteilemme yön yli.

Su 12.4.

8. päivä
Engelhartszell-Munchen-Helsinki Laiva saapuu klo 07:00
Aamiaisen jälkeen jätämme tällä kertaa jäähyväiset laivallemme.
Kuljetus Muncheniin, jossa yhteinen lounas ja vapaa aikaa kaupungilla.
Kuljetus iltapäivällä lentokentälle, josta lento Helsinkiin.

Lennot Finnair
5.4.2020 Helsinki-Munchen
12.4.2020 Munchen-Helsinki

09:15-10:50
18:50-22:15

A-Rosa Donna

Täysihoitoristeilyn hinta/hlö jaetussa kahden hengen hytissä

S-luokassa 2.362 €/hlö, 14,5 m2, sijainti 1. kannella pieni ikkuna, (ei avattava)

A-luokassa 2.522 €/hlö, 15,5 m2, sijainti 1. kannella, ikkuna (ei avattava)
Hytti yhdelle omaan käyttöön +220 €

C-luokassa 2.787 €/hlö, 16 m2, sijainti 2.kannella, ” Juliette parveke”
Hytit: Hyteissä on parivuode, muutamaan hyttiin saa 2 erilistä vuodetta. Joihinkin hyteistä saa vuodepaikat 3 hlölle.
Hyttejä yhden hengen käyttöön rajoitetusti. Kaikissa hyteissä on suihku ja WC. Tupakointi sallittu ainoastaan aurinkokannella.

Hintaan sisältyy:
*Lennot turistiluokassa
*Lentokenttäkuljetukset
*7-yön risteily valitussa hyttiluokassa
*Täysihoito laivalla (aamiainen, lounas, päiväkahvit, illallinen)
*Juomat sis. myös alkoholijuomat (teetä, kahvia, virvoitusjuomat, viinit, olut, cocktailit, drinkit)
*Folke Westin historialliset esitelmät matkan aikana
*Laivan viihdetarjonta
*Satamamaksut- ja verot
*Opastetut suomenkieliset retket Wienissä ja Budapestissa
*lounas Munchenissä
*SoileToursin matkaemäntä Soile Nordström-Sahlberg mukana matkalla huolehtimassa käytännön järjestelyistä

Oikeudet mahdollisiin aikataulu/ohjelman muutoksiin pidätetään.
Varaamme mahdollisuuden aikataulumuutoksiin, jotka johtuvat veden korkeuden ja säänvaihteluista, sekä
laituripaikoista. Kävelyreiteillä on monasti epätasaisia, mukulakivettyjä teitä ja niillä saattaa olla portaita.
Retkiohjelma vahvistuu myöhemmin, jolloin tulemme lähettämään kaikille lisätietoja retkistä.
Varustamo A-ROSA Flussschiff GmbH
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä KKV 40/89/MjMvU
anne@soiletours.com www.soiletours.com Kirkkotie 116a, 02570 Siuntio, puh. 09-4129344,
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995

