
 

 

 

”ITÄMEREN YMPÄRI” Ma-Ke 08. – 17.05.2023 (10pv) 
Tukholma – Kööpenhamina – Hampuri – Berliini – Gdansk – Kaunas - Tallinna 
 

Matkaohjelma (ryhmämatka): 
Ma 08.05. Lähtö oheisen aikataulun mukaan bussilla Turkuun. Matkan varrella pidetään virkistäviä taukoja. Saa-

puminen Turkuun linnasatamaan. Viking Linen m/s Grace lähtee klo 20.55, www.vikingline.fi. Majoit-
tuminen hytteihin. Buffet-ruokailu laivalla lisämaksusta (etukäteisvarauksella matkavarauksen yh-
teydessä). 

 

Ti 09.05. Meriaamiainen nautitaan laivalla. Saapuminen Tukholmaan klo 06.30. Matka jatkuu Tukholmasta 
lounaaseen. Kahvitauko (omakustanteinen) pidetään Nyköpingsbro´lla. Vettern -järven rannalla pii-
pahdetaan Grännassa, joka on piparminttutankojen (=polkkapossujen eli polkagris karamellien) pää-
kaupunki. Makeitten punavalkoisten polkagris -karkkitankojen idyllinen kylä Vättern-järven rannalla 
elää perinteisistä karkeista. Karamellien historia juontaa 150-vuoden taakse ja nykyisin ne ovat yksi 
Ruotsin suosituimmista matkamuistoista. Grännan leimopoissa karkkeja väännetään ikkunan takana, 
josta voi seurata perinteisen valmistuksen vaiheita.   

 

Yhteinen lounas nautitaan aivan Grännan kupeessa olevassa ravintolassa. Ruotsin Malmöstä ajetaan 
pitkin Juutinrauman siltaa, Öresundsbron, Tanskan puolelle. Silta on yhdistetty rautatie- ja maantie-
silta Juutinrauman salmen yli. Silta- ja tunneliyhteys yhdistää kaksi metropolialuetta, Tanskan pää-
kaupungin Kööpenhaminan ja Ruotsin kolmanneksi suurimman kaupungin Malmön. Sillan pituus on 
7 845 metriä ja suurin jänneväli 490 metriä. Silta on maailman pisin yhdistetyssä rautatie- ja maan-
tieliikenteen käytössä oleva vinoköysisilta. Sillan ylemmällä kannella kulkee nelikaistainen moottori-
tie E20, alemmalla kaksiraiteinen rautatie. Sillan pylonit kurottuvat 204 metrin korkeuteen ja silta- ja 
tunneliyhteyden kokonaispituus on 16km.  

 

  Saapuminen Kööpenhaminaan, majoittuminen hotelliin kaupungin keskustassa, Hotel Absalon 
https://absalon-hotel.dk. Illasta voi käydä vaikkapa kävelyllä läheisessä kuuluissa Kööpenhaminan 
Tivolissa (maksu omakustanteinen), josta löytyy paljon mielenkiintoista nähtävää ja useita ravinto-
loita. Iltapalamahdollisuuksia on hotellin läheisyydessä.  



 

 

Ke 10.05. Aamiainen. Aamupäivän aikana tehdään tiivis Kööpenhaminan kiertoajelu bussilla. Tanskan pääkau-
pungissa riittää kaikenlaista nähtävää palatseista näköalapaikkoihin. Kierroksella nähdään mm. maa-
ilmankuulu Tivoli, Slottsholmenin linnasaari, Strøget-kävelykatualue, Amalienborgin palatsi jonka lä-
hellä nähdään mm. Pieni Merenneito -patsas.Kööpenhamina jätetään taakse ja matkataan Rödbyn 
satamaan, josta laivalla noin tunnissa Puttgardeniin Saksaan. Lautalla mahdollisuus nauttia lou-
nasta/välipalaa (omakustanteinen). Iltapäivällä saapuminen Hampuriin, jossa tehdään pieni kierros 
oppaan johdolla.  

 

Kaupunki on muodostunut Elbe-joen varrella ja Alster -järvi hallitsee kaupunkia. Ei olekaan ihme, että 
kaupungista muodostui vauras ja vehreä hansakaupunki. Hampuri on Saksan toiseksi suurin ja maan 
tärkein satamakaupunki. Hampurissa on paljon sekä klassisia että moderneja nähtävyyksiä ja kaikkea 
siltä väliltä. Kierroksella nähdään mm. Rathausmarkt, Planten un Blumen puisto sekä vanhaa kau-
punkia (ei sisäänpääsymaksuja). 

 

Iltapäivästä vierailu Hampurin Merimieskirkolla, Simon järjestämä vierailu. Esittely sekä ruokailu kir-
kolla. Majoittuminen reilun tunnin ajomatkan päässä Hampurista, Hotel Hamburg-Wittenburg van 
der Valk, https://wittenburg.vandervalk.de.  

 

To 11.05.  Aamiainen hotellissa. Klo 09.00 huoneiden luovutus ja matka jatkuu. Saksan pääkaupunkiin, Berlii-
niin, on matkaa noin 2,5h. Alkuun Berliinissä nautitaan buffet-lounas Alexanderplatzilla sijaitsevassa 
hotellissamme. 

 

 Lounaan jälkeen Berliinin opastettu kiertoajelu (3h, liikenteestä riippuen, kiertoajeluesittely on suu-
nataa-antava, kohteet vain ulkoa käsin – muutama jaloittelutauko). Kierroksella nähdään kaupungin 
merkittävimpiä nähtävyyksiä kuten komea Unter den Linden -pääkatu sekä Brandenburg Tor, joka 
tunnetaan yhdistyneen Saksan symbolina. Kierros vie ryhmän entisen jaetun kaupungin Itä- ja Länsi-
Berliinin kuuluisimpaan rajanylityspaikkaan Checkpoint Charlieen. Kierros tutustuttaa ryhmän lisäksi 
Olympiastadioniin, Kurfürsterdammin ostoskatuun sekä Keisari Vilhelmin muistokirkkoon: raunio-
kirkko ~ torahammaskirkko, joka on yksi Berliinin tärkeimmistä ja tunnetuimmista symboleista. Kier-
ros päättyy Alexanderplatzille, jossa majoittuminen pilvenpiirtäjähotelliin Park Inn by Radisson Ber-
lin Alexanderplatz, www.parkinn-berlin.de.  

 

Pe 12.05.  Aamiainen hotellissa. Tänään tehdään puolen päivän retki Lutherin kaupunkiin Wittenbergiin 
(110km/suunta). Kaupunki oli luterilaisen uskonpuhdistuksen keskus. Historian mukaan Martti Lut-
her naulasi 95 teesiä Linnakirkon oveen, josta uskonpuhdistus sai alkunsa. 

 

 Opastettu vierailu (joko suomeksi/englanniksi, oppaiden saatavuudesta riippuen) Wittenbergissä. 
Kierrokseen sisältyy vierailu Linnakirkossa, johon Luther sekä hänen työkaverinsa Philipp Melanchton 
on haudattu. Kaupungissa on lukuisia Lutherin ja Melanchthonin patsaita ja muita muistoesineitä. 
Lutherin ja Melanchthonin talot sekä kaupungin- ja linnankirkko kuuluvat myös yhdessä Eislebe-
nin Luther-kohteiden kanssa Unescon maailmanperintöluetteloon. Yhteinen lounas Wittenbergissä 
(2-ruokalajia). Paluu Berliiniin n. klo 15.00. Vapaata aikaa kaupungilla. 

 

 Lisämaksullinen iltaruokailu kävelymatkan päässä hotellissa. Hofbräuhaus on perinteinen oluttupa-
ravintola, jossa on perinteiset saksalaiset pitkät pöydät. 

 
 
 



 

 

La 13.05. Aamiainen hotellissa. Klo 08.00 huoneiden luovutus ja matka jatkuu kohti Puolaa. Matkareitti kulkee 
Berliinistä koilliseen Szczecin ohi Koszaliniin, jossa nautitaan yhteinen lounas. Matka jatkuu lounaan 
jälkeen edelleen Gdańskiin, jossa pieni wc-/kahvitauko (omakustanteinen). Iltapäivästä tehdään 
suomea puhuvan oppaan johdolla kaupunkikierros. Perinteisin teollisuudenala kaupungissa 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 nähdään kaupungin tärkeimpiä nähtävyyksiä ulkoakäsin kuten Oliwan Katedraali 
(aukioloaikojen puitteissa piipahdus sisällä), vanha kaupunki keskuksenaan Dlugi Targ -aukio 
(Pitkätori) sekä Zielona Brama–eli virheä portti. Majoittuminen Mercure Gdansk Stare Miasto, 
https://all.accor.com/hotel/3390/index.pl.shtml. Klo 20.00 päivällinen hotellissa. 

 

Su 14.05. Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus. Päivän ajoreitti kulkee halki Puolan alankoalueiden. EU-
rahoituksen myötä Puolan tieverkostoa pystytytty parantamaan parin vuosikymmenen takaisesta. 
Lounas nautitaan Augostowissa, joka on kahden järven Neckon ja Sajno järvien väliin muodostunut 
kaupunki. Lounaan jälkeen hieman vapaata aikaa nauttia rantabulevardin tunnelmista. Illaksi 
suunnataan Liettuaan Kaunasiin.   

 

Majoittuminen Radisson Hotel Kaunas, www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-kaunas. 
Äitienpäivän illallinen nautitaan juhlavasti rustiikkisessa Bernelių Smuklė -ravintolassa 
(kävelymatkan päässä hotellista, 350m). 

 

Ma 15.05. Aamiainen hotellissa. Simo johdolla kierros Kaunasissa, joka on kahden joen Nemunasin ja Neriksen 
risteyskohtaan syntynyt kauppakaupunki. Kaupunkia halkoo 1700 metriä pitkä kävelykatu Vapauden 
Puistokatu, jonka päässä uljaalla paikalla seisoo Pyhien Pietarin ja Paavalin kirkko.  

 

 Seuraava matkaetappi on Siauliai, jossa pidetään virkistystauko (omakustanteinen). Siauliain lähellä, 
keskellä ”ei mitään”, kohoaa Ristimäki.  Pienelle mäen nyppylälle on kerätty ristejä vuosisatojen ajan. 
Uskotaan, että ensimmäiset ristit tuotiin vanhan linnavuoren alueelle sen jälkeen, kun puolalaiset ja 
liettualaiset olivat epäonnistuneesti kapinoineet Venäjän keisarikuntaa vastaan. Risteillä oli 
symbolinen merkitys kansannousun yhteydessä kadonneiden henkilöiden perheille. Neuvostoliiton 
aikana tuhottiin ristejä useampaan otteeseen maansiirtotraktoreilla. Liettualaiset harjoittivat 
väkivallatonta vastarintaa neuvostomiehitystä vastaan tuomalla tuhottujen ristien tilalle uusia. 
Viimeisen 20-vuoden aikana ristien määrä on noussut huomattavasti. Liettuan alkaessa itsenäistyä 
kukkulalla oli noin 55 000 ristiä – nykyisin jopa yli 100 000. 

 

 Ristimäeltä matka jatkuu Latvian puolelle. Matkalla lounastetaan upeasti entisöityyn Rundalen 
barokkipalatsin ravintolassa. Nykyisin museona toimivan palatsin on suunnitellut Bartolomoe 
Rastrelli ja sitä on alettu rakentamaan 1700-luvun alkupuoliskolla. Täysin vatsoin matkaa jatketaan 
Riian ohi Viron vastaiselle rajalle. Ostostauko Latvian puolella. Illaksi ajetaan Pärnuun, jossa n. klo 
19.30 majoittuminen Estonia Medical Spa hotelliin (Puistotalo), www.spaestonia.ee. Hotellin sauna- 
ja allasoasto käytettivässä klo 21.30 saakka. 

 

Ti 16.05. Aamiainen hotellissa. Allasosasto käytettävissä klo 07.30 alkaen. Huoneiden luovutus, jonka jälkeen 
ajellaan parissa tunnissa pohjoiseen Tallinnaan. Halukkaat voivat lähteä Simon johdolla retkelle 
Hageriin. Hagerin seurakunta on Nilsiän ystävyysseurakunta. 

 



 

 

Hyvissä ajoin iltapäivästä saapuminen Tallinnaan, Simon johdolla tehdään kierros kaupungissa. 
Majoittuminen Park Inn by Radisson Central Tallinn, www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-
inn-tallinn. Yhteinen päivällinen hotellissa/kävelymatkan päässä hotellista. 

 

Ke 17.05. Aamiainen hotellissa. Vapaata aikaa. Bussi käyttää ostoksilla ennen siirtymistä AB-terminaalille klo 
11.00. Laivamatka Tallinna-Helsinki klo 12–14.15 Eckerö Linen Finlandiall, www.eckeroline.fi. Buffet-
ruokailu laivalla lisämaksusta. Paluu bussilla lähtöpaikkakunnille.   
 

Hinta: 1 495 €/henkilö  edellyttää 25 maksavaa 
 

Hintaan sisältyy: 
 Bussimatkat tasokkaalla turistibussilla em. ohjelman mukaan 
 Matkanjohtaja Simo Korkalaisen palvelut 
 Laivamatka Turku–Tukholma Inside4-luokan hytissä majoittuen (yläkannen sisähytti, kaksi alavuodetta) 
 Juutinrauman siltamaksu 
 Lauttamatkat Rödby – Puttgarden sekä Tallinna – Helsinki kansipaikoin 
 Majoitus keskitason hotelleissa 2-hengen huoneissa mukavuuksin sis. kaupunkiverot 
 Puolihoitoateriat ohjelman mukaan: meriaamiainen (1), hotelliaamiainen (8), lounas (6) sekä päivällinen (3) 
 Opastukset ja pääsymaksut: Kööpenhamina (suomi), Hampuri (suomi), Berliini (suomi), Wittenberg 

(suomi/englanti) sis. pääsymaksu Linnakirkkoon, Gdanks (suomi), Kaunas (Simo, suomi), Tallinna (Simo, 
suomi) 

 Hampurin Merimieskirkon vierailu sis. ruokailun sekä Hagerin ystävyysseurakuntavierailu 
 

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus (suosittelemme kaikille), ruokajuomat, muut sisäänpääsymaksut 
 

Lisämaksusta:  
1-hengen hytti/huone 9 yötä  300 € 
08. - 09.05. A2-hytti laivalla (ikkuna) 22 €/hytti (11 €/henkilö) 
08.05. Viking buffet-päivällinen 38 €/hlö sis. ruoan sekä ruokajuomina virvokkeet, olut, viinit 
12.05. Hofbräuhaus -päivällinen 25 €/hlö sis. alkusalaatti, possunpaistia, pannacotta (min. 10 lähtijää) 
17.05. Eckerö buffet-lounas (v.2022 hinta) 35 €/hlö sis. ruoan sekä ruokajuomina virvokkeet, olut, viinit 
 

Matkan maksaminen: ennakkomaksu 300 €/hlö vahvistaa varauksen. Loppusuoritus viisi viikkoa ennen matkaa. 
Peruutusehdot toimitetaan laskutuksen yhteydessä. 
 

Bussireitti: Nilsiä linja-autoasema klo 10.30  Siilinjärvi linja-autoasema klo 11.00  Kuopio matkakeskus, 
tilausajolaituri klo 11.40  Varkaus ABC Klo 12.45  Mikkeli matkakeskus klo 14.30  Turku Linnasatama klo 
19.45. Bussi ajaa lähtöpaikan kautta vain mikäli sieltä on ilmoittautunut lähtijöitä. Lähtöpaikalla on hyvä olla 10min 
ennen ilmoitettua lähtöaikaa.  
 
Lisätietoja tulee laskutuksen yhteydessä. 
 
Kyselyt ja ilmoittautumiset ryhmänvetäjälle: Matkan vastuullinen järjestäjä: 
 

SIMO KORKALAINEN   MATKA-MAINIO OY 
PUH. 040/566 0224   Puh. 017- 46 33 666 
simo.korkalainen@h-y.fi     henna@matkamainio.fi 


