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-Satumaiset Rein-Mosel ja Luxemburg- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elämäniloinen ja Saksan Riviera kuvaavat parhaiten tätä osaa maasta, joka on Saksan 
viininviljelyn tärkeimpiä alueita. Alueen ilmasto on leuto ja aurinkoinen. Se tunnetaan viinistä, 
ystävällisistä ihmisistä sekä Rooman valtakunnan aikoihin asti ulottuvista perinteistä. Kaunis 
seutu tarjoaa monipuolisesti erilaisia luonto- ja kulttuurikokemuksia ainutlaatuisessa 
ympäristössä.  

Matkan aikana näemme Reinin ja Moselin parhaita paloja. Vierailemme tunnetussa Eberbachin 
luostarissa, jossa sisterssiläiset munkit viljelivät viiniä ja kävivät kukoistavaa kauppaa keskiajalla 
ja loivat pohjan Riesling-viinien suosiolle. Vaikuttava luostari toimi Umberto Econ Ruusun nimi  
-kirjan elokuvaversion kuvauspaikkana.  
Teemme risteilyn romanttisella Rein-joella ja matkaamme mutkittelevan Mosel-joen rantoja 
pitkin vehreitä näkymiä ihaillen. Emme myöskään unohda viinimaistiaisia.  
Vauras ja mielenkiintoinen Luxemburg tulee meille tutuksi päiväretken aikana. 
 

Majoitumme idyllisessä Cochemissa (1 yö) sekä Saksan vanhimpana kaupunkina tunnetussa 
Trierissä (3 yötä). 
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MATKAOHJELMA 

1. päivä   Keskiviikko 11.09.2019 

  Ruusun nimi ja risteily Rein-joella 
Klo 04.45  Matkanjohtaja vastassa Oulunsalon lentoasemalla ja ilmoittautuminen. 

Lentoaikataulu: 

AY450 Oulu-Helsinki klo 05.50 - 06.50 

AY1411 Helsinki-Frankfurt klo 07.40 - 09.20 

Bussi ja suomenkielinen oppaamme vastassa Frankfurtin lentokentällä, josta lähdemme linja-
autolla kohti Eberbach-luostaria. Luostarissa teemme opastetun kierroksen ja kohotamme 
tervetulomaljat bretzelin eli paikallisen suolarinkelin kera. Sisterssiläiset munkit viljelivät 
luostarissa viiniä ja kävivät kukoistavaa kauppaa jo keskiajalla ja loivat pohjan Riesling-viinien 
suosiolle. Vaikuttava luostari toimi aikoinaan Umberto Econ Ruusun nimi -kirjan elokuvaversion 
kuvauspaikkana. 

Luostarista jatkamme linja-autolla matkaa Rüdesheimin pikkukaupunkiin, jossa meillä on hetki 
aikaa jaloitella ennen kuin lähdemme risteilylle Rein-joelle. Risteilyn aikana nautimme lounaan 
kauniita maisemia samalla ihaillen.   

Risteilyn jälkeen siirrymme Cochemiin, jossa majoitumme alkuillasta 3* -hotelliin ja teemme 
pienen iltakävelyn tutustuen lähiympäristöön. Ilta on vapaata aikaa. 

 

Hotelli Hotel Cochemer Jung 3***, Moselpromenade 2, 56812 Cochem 

 

 

 

 

 

 
Hotellimme sijaitsee vanhassa kaupungissa Moselin rantapromenaadin varrella. Moderneissa 
huoneissa on taulutelevisio ja kylpyhuoneissa on suihku ja hiustenkuivaaja.  
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2. päivä  Torstai 12.9.2019 

Mosel-joen upeat maisemat ja maittavat 
viinit 

Aamiainen hotellilla. 

Kirjaudumme ulos hotellista ja lähdemme linja-autolla mutkittelemaan pitkin kauniita Mosel-
joen rantamaisemia kohti Bernkastel-Kuesin viininviljelyaluetta.   

Vierailemme Dr.Pauly-Bergweilerin viinitilalla, jonka kellarissa koemme mieleenpainuvan 
makuelämyksen yhdistettynä kellarin ainutlaatuiseen ilmapiiriin. Samalla, kun maistelemme 
viinejä, meille kerrotaan Riesling-viinin kypsyydestä ja mausta sekä lisäksi erilaisista viineistä. 

Viinitilalta jatkamme matkaa kohti Saksan vanhinta kaupunkia, Trieriä. Nautimme yhteisen 
lounaan. Teemme opastetun kävelykierroksen kaupungissa, minkä jälkeen majoitumme 
hotelliimme. Ilta on vapaata aikaa Trierin tunnelmasta nauttimiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trier 

Roomalainen kaupunki "Augusta Treverorum" perustettiin luultavasti n. vuonna 17 eKr. 
Kaupunki kasvoi nopeasti ja koki ensimmäisen kukoistuksen 2. vuosisadalla. Alkuperäinen 
roomalainen silta on yhä olemassa tänä päivänä. Porta Nigra (latinaksi musta portti) on 
viimeinen jäljellä oleva Rooman ajan kaupungin porteista. Se rakennettiin n. vuonna 180 eKr. ja 
se on edelleen kaupungin maamerkki. Kaupungissa on lukuisia hyviä ravintoloita, joiden 
maittavat ruuat ovat saaneet vaikutteita naapurimaista Luxemburgista ja Ranskasta. 
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Hotelli Ibis Styles Trier 3***, Metzelstrasse 12 54290 Trier  

 

 

 

 

 

 

 

Ibis Styles Trier sijaitsee aivan kaupungin sydämessä ja sen läheltä löytyy mm.  Karl-Marx-Haus 
ja Liebfrauenkirche. Tämän hotellin lähellä sijaitsevat Theater Trier ja Trierin katedraali. 
Huonevarusteluun kuuluu taulutelevisio sekä maksuton internet-yhteys (langaton ja kiinteä) ja 
tallelokero. Huoneiden kylpyhuoneissa on suihku ja hiustenkuivaaja.  

 

3. päivä  Perjantai 13.9.2019 

  Lumoava Luxemburg 
Aamiainen hotellilla. 

Aamiaisen jälkeen lähdemme päiväretkelle Luxemburgiin.  Perillä teemme kaupunkikierroksen 
ja katselemme tärkeimpiä nähtävyyksiä sekä bussilla että kävellen.  
Nautimme yhteisen lounaan, minkä jälkeen on vapaata ostoksille ja kaupungissa kiertelylle. 

Palaamme takaisin Trieriin alkuillasta, loppuilta on vapaata aikaa.  
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4. päivä  Lauantai 14.9.2019 

  Trier 
Aamiainen hotellilla. 

Päivä on omistettu omalle vapaalle matkaohjelmalle. Trierissä on lukuisia Unescon 
maailmanperintökohteita, monipuoliset ostosmahdollisuudet sekä maittavia herkkuja tarjoavia 
kahviloita. 

Illalla kokoonnumme yhteiselle päätösillalliselle.    

 

5. päivä  Sunnuntai 15.9.2019  
Aamiainen hotellilla. 

Klo 7.30 Uloskirjautuminen hotellista ja kuljetus Frankfurtin lentokentälle. 

 Lentoaikataulu: 

  AY1412 Frankfurt-Helsinki klo 11.45 - 15.10 

  AY441 Helsinki-Oulu klo 16.00-17.00 
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Matkan hinta:  

1 495 € /hlö kahden hengen huoneessa  

(lisämaksu 250€ yhden hengen huoneessa) 

 

Hinta sisältää: 

• Finnairin edestakaiset reittilennot Oulu – Helsinki - Frankfurt 

• Lentokenttäkuljetukset kohteessa 

• Majoitus *** -tason hotelleissa aamiaisella 

• Suomenkielisen opaspalvelun  

• Kaikki ohjelmassa mainitut retket, kuljetukset, pääsymaksut ja ruokailut 

• Matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan 

Hinta ei sisällä: 

• Matkavakuutusta, jonka ottamista suosittelemme kaikille matkustajille. 

• Kotimaan lentokenttäkuljetuksia 

Maksut ja maksuehdot 

• Ennakko-/varausmaksu laskutetaan noin 10 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. 

• Ennakkomaksun suuruus on 200€/hlö. Loppumaksu matkasta tulee maksaa 45 vrk 
ennen matkan alkua. 

• Matka on Suomen Kuluttajaviraston valmismatkavakuuden piirissä. 

Matkan peruutusehdot 

• Ennakkomaksun maksamisen jälkeen peruutuskuluja peritään 100€, mikäli matka 
perutaan viimeistään 31.5.2019. 

• Mikäli matka perutaan 31.5.2019 jälkeen, mutta kuitenkin aikaisemmin kuin 45 vrk 
ennen matkaa, veloitamme peruutuskuluna varausmaksun 200€.  

• Mikäli matkan alkuun on vähemmän kuin 45 vrk, veloitamme matkan hinnasta 50%. 

• Jos matkan alkuun on vähemmän kuin 30 vrk, veloitamme koko matkan hinnan. 
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Varaukset viimeistään 10.5.2019 Matkatoimisto Matkamajakkaan. 

Puh. 010 322 9210 (ark. klo 9–17) tai sähköpostilla toimisto@matkamajakka.fi 

Matkan minimiryhmäkoko on 20 henkilöä. 

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matkamajakka Oy 

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkamajakka Oy ei vastaa matkanjärjestäjästä 
riippumattomista muutoksista. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa matkaohjelmaa 
ennen matkan alkua, mikäli se johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä. 
Mahdollisista aikataulumuutoksista ilmoitamme asiakkaille mahdollisimman nopeasti. 
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