
PUOLAN KIERTOMATKA Ti – Ma 26.09.-02.10.2017 (7 pv) 
Krakova – Wielizcka – Auschwitz – Jasna Gora - Varsova – Torun – Gdynia – Sopot 
 
Matkaohjelma (ryhmämatka): 
Ti 26.09. Lähtö klo 02.45 Vieremä  klo 03.15 Iisalmen linja-autoasemalta bussilla Kuopion lentoasemalle, jonne 

saapuminen klo 04.45. Lento Kuopio – Helsinki klo 06.15 – 07.00 (AY520), jatko Helsinki – Krakova klo 
08.40 – 09.40 (AY747).  Matkanjohtaja ohjaa ryhmän odottavaan linja-autoon.  

  

 Opastettu Krakovan kiertoajelu sekä vanhan kaupungin kävelykierros. Krakova on Puolan suurista kau-
pungeista ainoa, joka selvisi toisesta maailmansodasta lähes vahingoittumattomana. Krakovan keskiaikai-
nen keskusta onkin Unescon maailmanperintöluettelossa. Kävelyllä nähdään mm. vanhankaupungintori, 
joka on keskiaikaisen keskustan ydin. Torin ympärillä on sijaitsevat Marian kirkko sekä Verkahalli, jotka 
ovat kaupungin tunnetuimpia nähtävyyksiä. Lounastauko (omakustanteinen). Vapaata aikaa nauttia vaik-
kapa lounasta. Majoittuminen hotelliin klo 15.00 jälkeen. Vapaata aikaa. Päivällinen hotellin ravinto-
lassa/kävelymatkan päässä hotellista. 

 

Ke 27.09. Aamiainen hotellissa. Aamupäivästä suunnataan Oswiecimin kaupunkiin,  vajaan tunnin ajomatkan 
päässä Krakovasta, joka tunnetaan paremmin saksankielisestä nimestään Auschwitz. Siellä toimi Natsi-
Saksan aikana, II Maailmansodan surullisen kuuluisa, Auschwitz-Birkenau keskitysleiri. Vierailut museona 
toimivassa Aushwitzin osassa sekä suurleirinä toimineessa Birkenaussa. 

 

 Lounas, jonka jälkeen matkataan Wieliczkan suolakaivokselle.  Unesco listasi Wieliczkan kaivoksen maail-
manperintökohteeksi vuonna 1978. Kohteen erikoisuuksia ovat suolasta rakennetut kappelit taidokkaine 
suolasta veistettyine koristeineen, patsaineen ja kruunuineen. Kaivoksessa käy vuosittain yli miljoonaa 
vierailijaa. Paluu Krakovaan. Päivällinen hotellin ravintolassa. 

 

To 28.09. Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Krakova jätetään taakse ja matka jatkuu Częstochowan kau-
punkiin. Opastettu vierailu Jasna Goran luostarissa, joka on katollinen luostari ja se on yksi maailman 
tunnetuimmista pyhiinvaelluskohteista. 1300-luvulla perustetussa luostarissa on kuuluina Jumalanäidin 
ikoni ”Musta madonna” eli Pyhä Madonna. Kuvaan liitetään useita ihmetekoja. Lounas, jonka jälkeen 
matka jatkuu Varsovaan. Majoittuminen hotelliin kaupungin keskustassa. Päivällinen.  

 

Pe 29.09. Aamiainen hotellissa. Aamupäivän aikana tehdään Varsovan kiertoajelu, jonka aikana nähdään kaupungin 
tärkeimpiä nähtävyyksiä, kuten kulttuuritalo, Chopin puisto sekä juutalaismuistomerkki. Vapaata aikaa. 
Iltapäivästä päästään nauttimaan Chopinin sävellyksistä Szustran Palatsissa, jossa pianokonsertti (2-osai-
nen sis. väliajalla lasillinen kuohuviiniä). Paluu hotellille: päivällinen.  

 

La 30.09. Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Tänään suunnataan Torun kaupunkiin luoteis-Puolassa. 
Opastettu vierailu Piparkakkumuseossa, jonka jälkeen vapaata aika tehdä vaikkapa ostoksia tai nauttia 
lounasta (omakustanteinen). Iltapäivästä matka jatkuu kohti Pohjoista aina Gdanskiin saakka. Majoittu-
minen hotelliin kaupungin keskustassa. Päivällinen hotellin ravintolassa. 

 

Su 01.10. Aamiaisen jälkeen ohjelmaan kuuluu tutustuminen Gdanskiin sekä Sopotiin. Perinteisin teollisuudenala 
Gdańskissa on laivanrakennus, jossa kaupunki on kunnostautunut kautta värikkään historiansa. Sijainti 
Itämeren ja Veikselin yhtymäkohdan vetisessä ympäristössä takaa alan tärkeyden edelleen. Gdańskin ja 
Gdynian sataman kautta kulkee yli puolet Puolan ulkomaankaupasta. Kierroksella vieraillaan Oliwan Ka-
tedraalissa, jossa kuunnella pieni urkukonsertti (ei varattuna, joten pienellä varauksella). Lounastauko 
(omakustanteinen). 

 

 Iltapäivästä tehdään retki Sopot´n kylpyläkaupunkiin. Siellä on noin 40 000 asukasta, ja se on yksi Puolan 
suosituimmista matkailukohteista. Sopot on kuuluisa kilometrien mittaisista hiekkarannoistaan, joiden 
ansiosta sitä kutsutaankin Puolan Rivieraksi. Hiekkarantaa hallitsee Grand Hotel, jonka loistosta ovat 
nauttineet erinäiset hallitsijat, muun muassa Adolf Hitler aikanaan. Grand Hotelin edustalla on Euroopan 
pisin puulaituri Molo – jolla päästään vierailemaan retken aikana. Paluu hotellille. Päivällinen.  

 

Ma 02.10.  Aamiainen hotellissa. Opastettu kuljetus Gdanskin lentoasemalle, josta lento Gdansk – Helsinki klo 
09.55 – 12.55 (AY752), jatkolento Helsinki – Kuopio klo 16.30 – 17.20 (AY509. Paluukuljetus lähtöpai-
koille lennon saavuttua Helsinkiin.  

 

Hinta: 1260 €/1155 €/henkilö  edellyttää 28 / 34 maksavaa 

 
 
 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Toinen_maailmansota
http://fi.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://fi.wikipedia.org/wiki/Maailmanperint%C3%B6luettelo
http://fi.wikipedia.org/wiki/1978
https://fi.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler


Hintaan sisältyy: 

• Bussimatkat kotimaassa ja kohteessa 

• Lennot Kuopio - Helsinki – Krakova sekä Gdanks – Helsinki – Kuopio Finnairin reittilennoilla turistiluokassa 
(23kg kirjattu matkatavara, 8kg käsimatkatavara) 

• Majoitukset keskitason ***-hotelleissa 2-hh:ssa (1-hh lisämaksu 190 €/6 yötä) 

• Ateriat: aamiainen (6), lounas (1) sekä päivällinen (6) 

• Suomea puhuvan paikallisen oppaan/matkanjohtajan palvelut em. retkillä 

• Sisäänpääsymaksut: Auschwitz, Wielizka, Jasna Gora, Chopin konsertti, Piparkakkumuseo, Oliwan kated-
raalin urkukonsertti, Molon laiturimaksu 

• Suomea puhuvan opas/matkanjohtajan palvelut Puolassa, opas vaihtuu matkan edetessä 
 

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus (matkatoimisto suosittelee kaikkia hankkimaan), tarjoilu lennolla, ruokajuo-
mat, lisämaksulliset retket (mainittu erikseen) 
 

Hotellit: -matkatoimisto pitää oikeuden vaihtaa hotellia saman tasoiseen vastaavaan 
26. - 28.09. Hotel Logos ***, ul. Jozefa Szjuskiego 5, 31-123 KRAKOW, puh. +48 12 631 6200 

www.hotel-logos.pl 
 

28. – 30.09. Hotel Mercure Warsaw Centrum****, ul. Zlota 48/54, 00-120 WARSAW, puh. +48 22 6973999.  
 www.mercurehotels.com  koodi 3385 
 

30.09.-02.10.  Qubus hotel Gdansk***, ul. Chmielna 47-52, 80-748 Gdańsk, puh. +48 58 752 2 100 
                         www.qubushotel.com/en/hotels/gdansk/2/ 

 

Matkan vastuullinen järjestäjä:  

MATKA-MAINIO OY 
Puh. 017 – 46 33 666 
henna@matkamainio.fi 

 

KOHDEKARTTA:  
(ajoreitit voivat poiketa kartasta) 
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