
 

 

 

Tämä matka tekee hyvää  
sekä mielelle että keholle  
 

Sinun on nyt aika toteuttaa unelmasi! 
Seniorimatkamme Itävallan Tirolin upeisiin 
vuoristomaisemiin ovat olleet menestyksiä. Vuosien 
mittaan olemme vierailleet Alpeilla jo satojen 
matkalaisten kanssa. Vuosikymmenien kokemus ja 
vankka paikallistuntemus ovat huolellisesti suunnittelun 
matkan perustana. Sinulle tarjoamme aitoja elämyksiä 
kohteissa, jotka tunnemme hyvin. Matkan runsasta 
sisältöä voit täydentää valinnaisilla retkillä. Liikumme 
leppoisasti vain oman ryhmämme kanssa.  
Olet lämpimästi tervetullut Alpeille!  
Täällä ilma on puhdasta ja hengittäminen helppoa. 
 
 
 

 

Angelika ja Hans Ölhafenin hotelli on rauhallinen, tasokas 
majapaikka kävelykatualueen tuntumassa  Erikoisruokavaliot 
taidetaan ravintolan keittiössä Hissi Kaikissa huoneissa  
parveke, sisustus vaihtelee huoneittain Huoneissa ei 
kokolattiamattoja Tyylikäs saunaosasto ja kuntoilutila  

 

Nautittava viikko Alppien sydämessä 
 

Matkan hintaan sisältyvät mm. Täsmällinen tiedottaminen jo ennen 
matkaa  Lentoliput valmiiksi lähtöselvitettyinä Matkanjohtaja mukana 
alusta alkaen Finnairin reittilennot Helsinki-München-Helsinki 
Bussimatkat München-Seefeld-MünchenViikko Seefeldissä hotelli 
Centralissa; päivittäin runsas aamiaisbuffet ja neljän ruokalajin päivällinen 
(suomenkieliset ruokalistat, ruokajuomat maksamme erikseen)Tulomalja 
ja tervetulotilaisuus Opastettu tutustuminen Seefeldiin Mari Mörön 
luennot Hotellin saunaosaston ja kuntosalin käyttö Maksuton WiFi 
Tutustuminen Grassmayrin kellovalimoon (perustettu 1599) Opastettu 
kävelykierros Innsbruckin vanhassa kaupungissa Gondolihissiretki 
Nordkette-vuorelle 2000:n metrin korkeuteen Päiväretki bussilla Italiaan 
Etelä-Tirolin Bolzanoon; sisältää risottolounaan Ohjattu bussi- ja 
kävelyretki alppimaiden Rauhankellolle Mösernin kylään Puisto- ja 
kirkkokonsertteja, joutenoloa, kävelyretkiä …omien valintojesi mukaan 
Kielitaitoisen työryhmän palvelut Suomenkieliset reittiselostukset ja 
opastukset kaikissa kohteissa Verot ja muut viranomaismaksut (tiedot  
01.10.2019). Matka force majeure -varauksin. Tarkennukset mahdollisia. 
Joillakin retkillä säävaraus. 
 

Lentoaikataulut Finnair (maanantai / sunnuntai) 
Helsinki 08:00  München 09:20 / MUC 12:10  HEL 15:35; ajat 
paikallisaikoja. Bussimatka MUC-Seefeld noin kaksi tuntia; matkalla tauko. 
 

Matkan hinta on € 1485,00 /henkilö jaetussa kahden henkilön 
hotellihuoneessa. Matkan varausmaksu on € 420,00. Loppuosa matkan 
hinnasta maksetaan 02.05.2020. Yhden henkilön huoneen lisämaksu 
matkan koko ajalta on € 178,00. Yksin matkustavalle varataan yhden 
henkilön hotellihuone. Matkapaikkoja on rajoitetusti. Vapaat paikat 
täytämme ilmoittautumisjärjestyksessä. Matkan toteutuminen edellyttää 
32:n henkilön ryhmää.  
Valokuvat: Hotelli Central, Olympiaregion Seefeld, Innsbruckin ja Bolzanon 
matkailutoimistot, Mari Mörön arkisto, Etelä-Tirolin Arkeologinen museo 
 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen  

Puh. 045 1971 200 / Juhani Viikari  
Juhanille voit soittaa kaikkina viikonpäivinä klo 11-18 

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Savonlinnan Matkatoimisto Oy 
                            Matkaisäntä: Juhani Viikari 
 

 
 
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

INNS’ 
BRUCK 

⚫  Seefeld tarjoaa  
kosolti kiintoisaa koettavaa. 

⚫ Innsbruckin vanha kaupunki  
on kermakakkumaisen kaunis. 

BOLZANO 

⚫ Italialaisen Etelä- 
Tirolin keskus Bolzano  
Dolomiittien alppi- 
alueella on siro keski- 
aikainen kaupunki,  
jonka tunnetuin ’asukas’  
on yli 5000-vuotias  
jäämies Ötzi.  
Tutustumme sekä  
Ötzi-museoon että 
kaupunkiin. Risotto- 
lounas Bolzanon  
Kaupunginhotellissa.  

Puistokatu 1 
57100 Savonlinna 
Puh. 050 529 9512 

www.slmt.fi 

Maria Teresian Hofburgin palatsi,  
Swarovskin Kristallimaailma, 
huikeita alppimaisemia… 
 

Rosshütten rinnejuna, Maria Teresian aikainen  
Hofburgin upea palatsi, Swarovskin  
hämmästyttävä Kristallimaailma ja Igls’n siro kylä  
ovat Tirolin näyttävimpiä kohteita: ne sisältyvät  
valinnaisiin retkiimme. Valinnaisten retkien  
ohjelman lähetämme matkalle ilmoittautuneille. 

SEEFELD 

 

 Matkallamme 
on kasvot 

Useasti palkittu kirjailija Mari  
Mörö tunnetaan myös 
Mörönperän puutarhan 
emäntänä. Marin aiheina 
matkallamme ovat mm.  
alppi- ja puutarhakasvit, yrtit  
sekä puutarhan romantiikka. 

Kaisu Pfandl  
on Innsbruckin kaupungin 
matkailutoimiston Tirolin 
asiantuntija. Kaisu on 
toiminut jo pitkään 
matkanjohtajanamme 
Itävallassa ja Italiassa.  

Juhani Viikari  
on vuosikymmenien mittaan 

suunnitellut ryhmille matkoja  
eri puolille Eurooppaa. 

Alppimatkojamme Juhani on 
isännöinyt kymmenen  

vuoden ajan.  
 

Matkojemme työryhmissä  
on mukana asiantuntijoita  
ja kokeneita matkanjohtajia.  
Olet osaavissa käsissä. 

Tervetuloa vieraaksemme! 

HOTELLI Central SEEFELD  

Nordkette-vuorelle 
Innsbruckin yläpuolella 

nousemme 
vaijerigondolilla  

kahden kilometrin  
korkeuteen. 

Maisemat ovat 
upeita. 

. 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj63eO82vDkAhUqpIsKHdstDbsQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lions-seefeld.at%2F&psig=AOvVaw38rii6CU7WhNsJVs01OUaO&ust=1569663501530687
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiaoPH2i_HkAhVj-ioKHeluCd4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fseeklogo.com%2Fvector-logo%2F140234%2Ftirol&psig=AOvVaw1IdA72KEO_zTndeb_EqYGe&ust=1569676802774945

