
Eläkeliiton Etelä-Häme piiri kevätmatka München – Salzburg - Salzkammergut 24. – 28.04.2023. 

Matkaohjelma:  

Ma 24.04. Lähtö bussilla Helsingin lentoasemalle. Saapuminen Helsingin lentoasemaalle klo 14.15. Lento 

Helsinki– München klo 16.15–17.50 (AY1405). Suomea puhuva opas on ryhmää vastassa, hän ohjaa ryhmän 

odottavaa bussiin.  

Matka jatkuu parissa tunnissa Itävallan puolella Salzburgiin, jossa majoittuminen keskustahotelli Mercure 

Salzburg City****, Bayerhamerstrasse 14a, 5020 Salzburg, puh. +436628814380, 

www.accorhotels.com/gb/hotel-0984-hotel-mercure-salzburg-city/index.shtml#origin=mercure. Päivällinen 

hotellissa.  

Ti 25.04. Aamiainen hotellissa. Päivän aikana tehdään Salzburgissa kävelykierros oppaan johdolla. 

Salzburgin vanha kaupunki on barokin mestariteos. Sen kirkot, torit ja suihkulähteet rakennettiin pääosin 

1500- ja 1600-luvulla. Salzburgin vanha kaupunki on myös valittu UNESCOn maailmanperintökohteeksi. 

Kävelykierroksella nähdään mm. Mirebell –puisto upeine kukkaistutuksineen sekä kuuluisat Salzburgin 

konserttitalot. Vilkkaan kävelykadun varrelta löytyy säveltäjä Mozartin syntymäkoti, jossa kierroksen aikana 

vieraillaan. Iltapäivästä vapaata aikaa tehdä ostoksia, tuliaiseksi voi ostaa vaikka kuuluisia suklaamakeisia 

”Mozartin kuulia”, joita myydään joka paikassa. Vapaata aikaa. Paluu hotellille. Päivällinen hotellissa.  

Ke 26.04. Aamiainen hotellissa. Päiväretki Salzkammergut´n järvialueelle. Aamusta ajamme kohti upeaa 

Salzkammergut-järvi ja alpppialuetta, näemme mm Fuschlsee-järven ja Wolfgangsee-järven ja upeita 

alppimaisemia. Wolfgang- järven rannalla olevassa St.Gilgenin kylässä Mozartin Äiti Anna Maria Pertl syntyi 

aikoinaan ja järven mukaan Mozart sai yhden etunimistäänkin. Saavumme St. Wolfgangin kylään, missä 

syntyi aikoinaan Ralf Benatzkyn operetti Valkoisen Hevosen majatalo. Lyhyt kävely St.Wolfgangin kylän 

viehättävässä keskustassa. Matka jatkuu edelleen Bad Ischlin kylpyläkaupunkiin, missä keisariperhe tapasi 

viettää kesälomiaan. Vierailu Kaiservillan linnassa, jossa pääsemme ihastelemaan Keisarinna Elisabethin eli 

Sissin ja hänen miehensä Keisari Franz Josephin metsästys- ja kesähuvilan huoneita. Päiväkahvit 

kakkupalasten kanssa nautitaan hovin Kondiotoriossa Bad Ischelissä. Paluu hotellille. Päivällinen hotellissa.  

To 27.04. Aamiainen. Päivän ensimmäinen vierailukohde on Hellbrunnin palatsin puisto. Puisto rakennettiin 

kesäkäyttöön ja viihdyttämistä varten ja sen rakennuttaja Markus Sittikus rakasti kepposia, joten 

puistovierailun aikana kannattaa olla varuillaan… Palatsin puistoon on myöhemmin hankittu paviljonki 

”ihmeiden kamari”, jota on käytetty Sound of Music –musikaalielokuvassa kohtauksessa, jossa lauletaan 

”Sixteen going on seventeen”.  

Tämän jälkeen matka jatkuu Salzburger ulkoilmamuseolle. Opastetutulla kierroksella nähdään vanhoja 

maalaistaloja ja rakennuksia salzburgin liittovaltion alueelta. Alueella kulkee minijuna, jolla pääsee 

liikkumaan (suht. suuri alue, mutta junalla pääsee). Kahvi/lounastauko (omakustanteinen). Paluu hotellille. 

Vapaata aikaa.  

Iltaretki kävellen vanhaan kaupunkiin (kävelymatka 1,5km – bussia ei voi varata, koska vanhaan kaupunkiin 

ei pääse bussilla), jossa Mozart -konserttipäivällinen (konsertti sekä 3-ruokalajin päivällinen). Paluu 

hotellille.  

Pe 28.04. Aamiainen hotellissa. Klo 10.00 huoneiden luovutus ja lähtö takaisin Saksaan. Saapuminen 

Müncheniin, jossa tehdään opastettu kävelykierros. Kierroksella nähdään mm. Burggarten, Fraunekirch, 

Mareinplatz, Rathaus-virtualienmarkt ja Petreskirche. Yhteinen lounas, jonka jälkeen hieman vapaa aikaa 

kierrellä kaupungin keskustassa. Kuljetus Münchenin lentoasemalle, jonne saapuminen klo 16.30. Lento 

München–Helsinki klo 18.50-22.15 (AY1406). Paluukuljetus lähtöpaikoille.  

Hinta: 1210 €/henkilö  (edellyttää 36 hlö) 



Hintaan sisältyy:  

- Lennot em. reittilennoilla Helsinki–München meno-paluuna Finnairin reittilennoilla turistiluokassa.  

- Lentokenttäverot ja -maksut, lipunkirjoitusmaksu, matkatavarat 8kg käsissä ja 23kg ruumassa  

- Bussikuljetukset kohteessa em. ohjelman mukaan  

- Majoitus keskitason hotellissa 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu 168 €/4 yötä)  

- Ateriat: aamiaiset hotelleissa (4), päiväkahvit (1), lounas (1) sekä päivällinen (3) sekä Mozart konsertti-

päivällinen (1)  

- Pääsyliput: Kaiservilla-linna, Hellbrunnin puisto, Salzburgin ulkoilmamuseo  

- Suomea puhuvan opas/matkanjohtajan palvelut Münchenin lentoasemalta Münchenin lentoasemalle  

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, vierekkäisen istuinpaikat lennolla, ruokajuomat, muut pääsymaksut  

Matkan maksu- ja peruutusehdot toimitetaan tarjouksen hyväksymisen jälkeen, sekä luonnollisesti kaikille 

lähtijöille laskutuksen yhteydessä.  

Bussireitti: Forssa – Humppila – Toijala – Hämeenlinna – Riihimäki. Aikataulutus tehdään sitten laskutuksen 

yhteydessä. Bussi ajaa lähtöpaikan kautta vain mikäli sieltä on ilmoittautunut lähtijöitä. 

 

Ryhmänkerääjä ja – vetäjä:     Matkan vastuullinen järjestäjä: 

Toiminnanjohtaja Saara Kiuru   MATKA-MAINIO OY – Nilsiä 

Eläkeliiton Etelä-Hämeen piiri ry    Puh. 017 - 46 33 666  

Puh. 0400635366     henna@matkamainio.fi  

etela-hame@elakeliitto.fi 


