Suomen Autoteknillisten
Kesäpäivät 2019,
eli matka Saksaan 28.9. – 3.10.2019 (6 pv)
Matkaohjelma:
La 28.9.
Saapuminen lähtölentoasemalla n. 1,5-2h ennen lähtöä.
Lento
Kuopio – Helsinki klo 14.15-15.15 (AY366)
Oulu – Helsinki klo 14.30-15.30 (AY438)
Rovaniemi – Helsinki klo 13.55-15.10 (AY534)
Joensuu – Helsinki klo 10.05-11.05 (AY352)
Jyväskylä – Helsinki klo 14.15-15.00 (AY284)
(jatko)lento Helsinki – Frankfurt am Main klo 16.55-18.35 (AY1415)
Frankfurtin lentoasemalla on vastassa bussi/-t. Kuljetus lentoasemalta reilussa kahdessa
tunnissa Stuttgartin kupeeseen Böbligeniin (195km). Majoittuminen V8 -hotelliin.
Su 29.9.

Aamiainen hotellissa.
Mahdollisuus piipahtaa hotellin vieressä olevassa automuseossa (sis. hintaan):
www.v8hotel.de/en/experiencing/automobile-museum-tour/
Klo 12.00 bussikuljetus hotellilta Stuttgartiin (20km) Cannstatterin kansanfestivaalille:
https://www.cannstatter-volksfest.de/en/volksfest/events/
Klo 23.00 paluukuljetus hotellille.

Ma 30.9.

Aamiainen hotellilla. Mahdollisuus omatoimisesti osallistua saksalaisille festareille
Cannstatter Volksfest. Klo 11:00 on festareilla suuri paraati! Siirtymiset omaan tahtiin
ratikalla.
Päivän tai osan päivästä voi hienosti myös käyttää esim. tutustumalla Stuttgartin museoihin.

Ti 1.10.

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus ja tavaroiden pakkaus bussiin. Kuljetus
Stuttgartiin, jossa englanniksi opastettu vierailu Mersu-museolla:
https://www.mercedes-benz.com/de/mercedes-benz/classic/museum/
https://www.mercedes-benz.com/de/mercedes-benz/classic/museum/
(opastetun kierroksen jälkeen vapaata aikaa kierrellä museolla)
Lounastauko (omakustanteinen), jonka jälkeen Stuttgart jätetään taakse ja suunnataan
Regensburgiin (300km). Majoittuminen hotelliin kaupungin keskustassa.
Yhteinen iltaruokailu ja illanvietto kävelymatkan päässä hotellista (max. 600m) maailman
vanhimmaksi ”braatvurstikapakaksi” itseään tituleeraamassa Historische Wurstküche
-ravintolassa (alkuun oluttuopillinen, talon reseptillä tehtyä hernekeittoa itseleivottujen
sarvien kera, pääruokana reilu annos braatvurstia hapankaalin sekä perunasalaatin kera,
jälkiruokana kakkua).

Ke 2.10.

Varhaisaamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus ja matkatavarat pakataan bussiin.
Vierailu Webaston kattotehtaalle Deggendorfiin.

Tehdasvierailun jälkeen matkataan Müncheniin. Majoittuminen hotelliin kaupungin
keskustassa. iltapäivästä ja illasta vapaata aikaa tutustua kaupunkiin ja osallistua
kaupungissa pidettäviin Oktoberfest-juhliin. Oktoberfest on kaksiviikkoinen olutfestivaali,
joka pidetään joka vuosi Münchenissä Theresienwiesenin aukiolla. Se on yksi kaupungin
historian kuuluisimmista tapahtumista ja yksi maailman suurin ja tuottoisimmista
kansanjuhlista (2km hotellista).
Yhteinen päivällinen (500m) hotellista Löwenbraukeller -ravintolassa (alkuruoka, pääruoka
ja jälkiruoka).
To 3.10.

Hinta:

Aamiainen hotellissa. Klo 09.00 lähtö hotellista Münchenin lentoasemalle. Lähtöselvitys.
Lento

München – Helsinki klo 12.10 – 15.35 (AY1402)

(jatkolento)

Helsinki – Kuopio klo 16.30 - 17.15 (AY369)
Helsinki – Oulu klo 17.00 – 18.00 (AY443)
Helsinki - Rovaniemi klo 16.20 – 17.35 (AY535)
Helsinki - Joensuu klo 16.10 – 17.10 (AY345)
Helsinki - Jyväskylä klo 23.40 – 00.25 (AY289, pe 04.10. puolella)

1175 €/henkilö
1265 €/henkilö
1285 €/henkilö
1305 €/henkilö

Helsingistä
Jyväskylästä
Kuopio/Oulu/Joensuu
Rovaniemeltä

Hintaan sisältyy:
• Lennot valitun mukaan Frankfurtiin ja takaisin Suomeen Münchenistä Finnairin reittilennoilla
turistiluokassa
• Lentokenttäverot ja –maksut, lipunkirjoitusmaksu, matkatavarat 23kg (kirjattu) + 8kg (käsimatkatavara)
• Bussikuljetukset kohteessa em. ohjelman mukaisesti
• Majoitukset hotelleissa 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu 310 €/6 yötä)
• Aamiainen (5) hotellissa, päivällinen Historische Wurstküche (1) sekä Löwenbraukeller -ravintoloissa (1)
• Pääsymaksut: V8-hotellin vieressä olevaan automuseoon sekä Mercedes-Benz museoon Stuttgartissa
Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, vierekkäiset istuinpaikat lentokoneessa, tarjoilu lennoilla,
ruokajuomat
Hotellit:
Matkatoimisto pitää oikeuden vaihtaa hotellia saman tasoiseen vastaavaan
28.9.-01.10. V8 Hotel, Graf-Zeppelin-Platz 1, 71034 Böblingen, puh.+49 7031 3069880, www.v8hotel.de
01.-02.10. Altstadthotel Arch, Haidpl. 2-4, 93047 Regensburg, puh.+49 941 58660/Hotel Münchner
Hof, Tändlergasse 9, 93047 Regensburg, Puh.: +49 941 58440. www.muenchner-hof.de
02.-03.10. Hotel Europa, Dachauer Str. 115, 80335 München, puh.+49 89 542420
www.hotel-europa.de/en/
Matkalle mukaan passi tai EU-henkilötodistus.
Lentoyhtiölle tarvitaan virallinen nimi (sukunimi ja 1. etunimi passin mukaan).
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian!

Lomakkeella; http://www.katy.fi/lomake.html?id=34219
tai
KATY:n puheenjohtaja Antti Kovanen
puheenjohtaja@katy.fi (050-5028 050)
tai
KATY:n sihteeri Tommi Suhonen;
sihteeri@katy.fi (050-360 5930).
Ilmoittautuessa muista kertoa nimi, osoite, sotu, passin nro (tai id nro), puhelinnumero (matkalla
mukana oleva) ja sähköpostiosoite.
Matkalle mukaan passi tai EU-henkilötodistus.
Lentoyhtiölle tarvitaan virallinen nimi (sukunimi ja 1. etunimi passin mukaan).
Muuta:

Muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia.
Matkan järjestelyvastuussa on Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Matkaterveisin Kuopiosta,
Antti & Tommi

Matka-Mainio Oy / Henna Oikarinen

