
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suomen Autoteknillisten 
 Kesäpäivät 2020 

matka Saksaan 19. – 25.6.2020 (7 pv) 
 
 

Matkaohjelma: 
pe 19.6. Saapuminen lähtölentoasemalle n. 1,5-2h ennen lähtöä. 

Lento  Kuopio – Helsinki klo 08:50 – 09:50 (AY362) 
Rovaniemi – Helsinki klo 09:15 – 10:30 (AY532) 
Joensuu – Helsinki klo 05:40 – 06:40 (AY350) 

 
(jatko) lento  Helsinki – Berliini klo 11:25 – 12:25 (AY1433) 

 
Berliinin lentoasemalla on vastassa suomea puhuva opas, joka johdattaa meidät omaan suomalai-
seen bussiimme. Kuljetus Berliinin keskustaan, jossa tehdään kiertoajelu. Kierroksen aikana näh-
dään tärkeimmät Berliinin nähtävyydet. 
 
Majoittuminen H4 Hotel Berlin-Alexanderplatz ****. Loistava sijainti aivan kaupungin ytimessä! 
https://www.h-hotels.com/de/h4/hotels/h4-hotel-berlin-alexanderplatz 
 

la 20.6.  Aamiainen hotellissa. Vapaa päivä Berliinissä. 
Halukkailla mahdollisuus lähteä katsomaan Formula E-kilpailun aika-ajoja: 
www.fiaformulae.com/en/championship/19-20-race-calendar/2019-2020/berlin/berlin-tickets 

 
su 21.6. Aamiainen hotellilla. Vapaa päivä Berliinissä.  

Halukkailla mahdollisuus lähteä katsomaan Formula-E kilpailua. 
Yhteinen iloinen iltaruokailu hotellin vieressä olevassa Hofbräuhaus -ravintolassa, joka on tyypilli-
nen eteläsaksalainen oluttupa pitkine pöytineen. Viimeistään täällä tutustumme toisiimme kun-
nolla  

 
ma 22.6. Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus ja lähtö kohti Wolfsburgia (235 km). Vierailu Autos-

tadt´ssa, joka on autoteollisuuden se ”The Teemapuisto” (pakko kokea ainakin kerran elämässä), 
www.autostadt.de Lounas, jonka jälkeen opastettu kierros (englanti) sekä vapaata aikaa kierrellä 
omatoimisesti. Autostadt´in jälkeen ajelemme Hampuriin (225 km). 
Majoittuminen Novum Style Hotel Hamburg Centrum***.  
www.novum-hotels.com/hotel-hamburg-centrum-hamburg 
Illasta voi vaikkapa piipahtaa Planten un Blumen puistoon, jossa kesäiltaisin järjestätään vesisuihku-
jen, musiikin ja värien avulla ns. vesiurkukonsertteja (klo 21.00). Illan ja yön virkuille iltaohjelmaa 
löytyy vaikkapa St. Paulin kaupunginosaan, jossa voi käydä vilkaisemassa kuuluisan Reeberbahnin 
tunnelmia. 
 

ti 23.6. Aamiainen hotellissa. Klo 12.00 huoneiden luovutus ja samalla alkaa halukkaille  opastettu (2h) 
Hampurin kiertoajelu. Kaupunki on muodostunut Elbe-joen varrella ja Alster -järvi hallitsee kaupun-
kia. Ei olekaan ihme, että kaupungista muodostui vauras ja vehreä hansakaupunki. Hampuri on Sak-
san toiseksi suurin ja maan tärkein satamakaupunki. Hampurissa on paljon sekä klassisia että mo-
derneja nähtävyyksiä ja kaikkea siltä väliltä. Kierroksella nähdään mm. Rathausmarkt, Planten un 
Blumen puisto sekä vanhaa kaupunkia. Kaupungille ominaiset vesistöt ja telakat nähdään useam-
man kerran. Vapaata aikaa. 

 Iltapäivästä (klo 17.00) lähtö Hampurista kohti Lyypekkiä. Ostostauko Cittimarketilla. Lyypekissä 
vapaata aikaa nauttia päivällistä ennen siirtymistä satamaan. Pistäytyminen Sari Bernerin puodissa 
ennen siirtymistä laivaan. Majoittuminen Finnlinesin laivan hytteihin (klo 23 – 01.00. välillä riippuen 
ahtauksesta). 

 
ke 24.6. Päivä merellä. Brunssi sekä päivällinen. Laivan palvelut asiakkaiden käytettävissä 

www.finnlines.com/fi/laivamatkat/laivalla/helsinki-travemunde 
 Hyvää aikaa koota yhdessä matkan kokemuksia yhteen ja nauttia rauhassa toistemme seurasta. 

https://www.h-hotels.com/de/h4/hotels/h4-hotel-berlin-alexanderplatz
http://www.fiaformulae.com/en/championship/19-20-race-calendar/2019-2020/berlin/berlin-tickets
http://www.autostadt.de/
http://www.novum-hotels.com/hotel-hamburg-centrum-hamburg
http://www.finnlines.com/fi/laivamatkat/laivalla/helsinki-travemunde


 
To 24.06.  Meriaamiainen laivalla. Saapuminen Helsinkiin. Bussi ajaa Helsingin rautatieaseman sekä tarvitta-

essa Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta takaisin Kuopioon (ja Joensuuhun, mikäli lähtijöitä on 
tarpeeksi  ) 

 
 
Hinta:  925 €/henkilö  Helsingistä 

975 €/henkilö  Kuopio / Joensuu 
1000 €/henkilö  Rovaniemeltä 

 
Hintaan sisältyy: 

• Lennot valitun mukaan Berliiniin Finnairin / Norran reittilennoilla turistiluokassa 
• Kuopion Tila-Auton bussikuljetukset em. ohjelman mukaisesti 
• Majoitukset hotelleissa 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu 335 €/6 yötä) 

(1-hh lisämaksu hotelleissa ja laivalla B2:ssa  170 €/4/2 yötä) 
• Ateriat: aamiainen hotellissa (4), meriaamiainen laivalla (1), brunssi laivalla (1), lounas Autostadt (1), 

 sekä päivällinen oluttuvassa (1), päivällinen laivalla (1) 
• Suomeksi opastetut kiertoajelut: Berliini (3h) sekä Hampuri (2h) 
• Autostadt: opastus sekä pääsyliput 

 
Hintaan ei sisälly: Matkustajavakuutus, tarjoilu lennoilla, vierekkäiset istuinpaikat lennoilla, Formula E-pääsyli-
put, muut ateriat/pääsyliput/opastukset. Paluulennot Suomessa! Oma bussimme ajaa Hesasta Lahden ja Mikkelin 
kautta Kuopioon ja tarvittaessa Joensuuhun saakka. Jos olet menossa esim. Rovaniemelle, niin paluulento (Hki-
Rovaniemi) onnistuu lisämaksusta 90 €. 
 
Hotellit: Matkatoimisto pitää oikeuden vaihtaa hotellia saman tasoiseen vastaavaan 

19. – 22.6.  H4 Hotel Berlin-Alexanderplatz ****.  
https://www.h-hotels.com/de/h4/hotels/h4-hotel-berlin-alexanderplatz 

22. – 23.6. Novum Style Hotel Hamburg Centrum***.  
www.novum-hotels.com/hotel-hamburg-centrum-hamburg 

 
Lentoyhtiölle tarvitaan virallinen nimi (sukunimi ja 1. etunimi passin mukaan). 
 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot 15.3.2020 mennessä! 
Ilmoittautumislomake  
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, syntymäaika, 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 ja jopa todennäköisiä  

Matkan järjestelyvastuussa on Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry  
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä:  Matka-Mainio Oy / Henna Oikarinen  
 
Matkaterveisin Kuopiosta, 
Antti, Tommi & Vesa 
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