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PUOLAN KIERTOMATKA 7.6. – 15.6. 2019
MATKAOHJELMA

7.6. (1. matkapäivä, perjantai) – kotoa Tallinnaan
Lähtö ennen puoltapäivää reittiä Pori – Harjavalta – Kiukainen – Eura – Punkalaidun - Helsinki
15:15 saapuminen Länsisatamaan
16:30 lähtö Helsingistä Tallinnaan Tallinkin aluksella
18:30 Saapuminen Tallinnan satamaan, josta lähtö välittömästi Via Balticaa pitkin Laagriin
Tallinnan eteläpuolella, Yöpyminen Peoleo-hotellissa.
http://peoleo-hotell.hotelintallinn.com/en/ Illallinen hotellissa
8.6. (2. matkapäivä, lauantai) – matka Tallinnasta Kaunasiin (Liettua)
Aamiainen hotellissa
Lähtö aamulla Tallinnasta Latviaan, n. 180 km
pieni pysähdys Pärnun rannoilla
12:00 rajan ylitys Virosta Latviaan
matka bussilla jatkuu Liettuaan, n. 200 km
16:45 pysähdys ”Ristikukkulalla”
17:15 ajo Kaunasiin, n. 160 km
Illalla saapuminen Kaunasiin, kirjautuminen hotelliin Park Inn by Radisson
https://www.parkinn.com/hotel-kaunas Illallinen hotellissa
9.6. (3. matkapäivä, sunnuntai) – matka Kaunas – Gdansk
Aamiainen hotellissa
09:00 lähtö Kaunasista ja matka Gizysko’on Puolassa, n. 200 km
13:30 saapuminen Gizyskoon (Lötzen) Puolan Preussissa
paikallisen suomalaisoppaan tapaaminen –
opas liittyy ryhmään päiviksi 3. ja 4.
13:45 Ajetaan Gierloziin (Görl itz) lähellä Ketrzyn’ia (Rastenburg
14:15 Opastettu kierros Wolf’s Lairissa (”Suden Pesä”) – kaksi tuntia
16:15 Lähtö Gierlozista ja ajo Malborgin (Marienburg) kautta Gdanskiin
Myöhäinen tulo Gdanskiin, kirjautuminen hotelliin Mercure Poseidon*** kahdeksi yöksi
Illallinen hotellissa https://www.accorhotels.com/gb/hotel-3391-hotel-mercure-gdanskposejdon/index.shtml
10.6. (4. matkapäivä, maanantai) – Gdansk/Sopot
Aamiainen hotellissa
Kävelykierros Gdanskin vanhassa kaupungissa – kaksi tuntia
Käynti Oliwan katedraalissa, lyhyt urkukonsertti
Vierailu Sopotissa, kävely laiturille
Iltapäivä on vapaa
Illallinen hotellissa
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11.6. (5. matkapäivä, tiistai) - päivän matka Gdanskista Krakovaan
Aamiainen hotellissa
09:00 Lähtö Gdanskista ilman opasta, ajo Czestochowaan, n. 450 km
Matkalla paikallisen suomea puhuvan oppaan tapaaminen – opas on ryhmän mukana päivät 5.
ja 6.
15:00 oletettu tuloaika Czestochowaan
opastettu kierros Jasna Goran luostarissa Czestochowassa
lähtö Czestochowasta
Ajo Czestochowa – Krakova, n. 130 km
Tulo Krakovaan - kirjautuminen hotelliin Vienna House Easy*** kahdeksi yöksi
https://www.viennahouse.com/en/easy-cracow/the-hotel/overview.html
Illallinen hotellissa
12.6. (6. matkapäivä, keskiviikkko) - Auschwitz – Krakova
Aamiainen hotellissa
Matka Auschwitziin, opastettu kierros
Paluu Krakovaan
opastettu kierros jalkaisin vanhassa kaupungissa
Illallinen hotellissa
13.6. (7. matkapäivä, torstai) - Wieliczkan suolakaivokset - Varsova
Aamiainen hotellissa
09:00 lähtö Krakovasta kohti Wieliczkaa,
09:30 vierailu suolakaivoksessa
11:30 lähtö Wieliczkasta kohti Varsovaa, n. 300 km
16:00 tulo Varsovaan ja paikallisen suomenkielisen oppaan tapaaminen,
nähtävyyksien katselua Varsovassa
Illallinen hotellissa Gromada Centrum***
http://gromada-warszawa-centrum.hotel-warsaw.net/en/
14.6. (8. matkapäivä, perjantai) - matka Varsovasta Liettuaan
Aamiainen hotellissa
09:00 Lähtö Varsovasta
matka Bauskaan, Latviaan n.600 km
19:00 Arvioitu saapuminen Bauskaan
Yöpyminen hotellissa Bauska Hotel*** Illallinen hotellissa
http://www.rixwell.com/en/rixwell-bauska-hotel
15.6. (9. matkapäivä, lauantai) – matka Liettuasta kotiin
Aamiainen hotellissa
9:00 Lähtö Bauskasta
Matka Tallinnaan, n. 400 km
18:15 Saapuminen Tallinnan satamaan ja kirjautuminen laivaan
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19:30 Laivan lähtö Suomeen
21:30 Saapuminen Helsinkiin
Ajo kotiin

Hyvä tietää
Yleistä
Baltiaan ja Puolaan matkustavan on tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä. Passi tai
kuvallinen henkilökortti siis mukaan.
-Hyvissä ajoin ennen matkaa tulee ilmoittaa mahdolliset erityisruokavaliot.
-Matkavakuutus pitää olla kunnossa.
-Mahdolliset lääkkeet mukaan

Valuutat
-Euro ei kelpaa Puolassa harvoja poikkeuksia lukuunottamatta.
-Virossa, Latviassa ja Liettuassa raha on Euro
-Puolan rahaa voi vaihtaa kaupungeissa kadulla olevissa toimistoissa (Kantor) tai Suomessa.
10 € on noin 43 Puolan zlotya (PLN)
100 PLN on noin 23,30 €

Eväät
Matkalle Tallinnasta eteenpäin on hyvä varata vaikkapa voileipiä tai muuta säilyvää evästä, sillä matkalla
emme pidä ruokailutaukoa, ainoastaan ehkä kahvitauon ja muita pieniä pysähdyksiä. Kahvia voidaan keittää
auton keittimessä ja nauttia levähdyspaikalla.

Varustus
Matkalla voi olla hellettä tai kylmää, poutaa tai sadetta. On syytä varautua kaikenlaiseen säähän. Hyvät
jalkineet, vaikkapa lenkkarit, ovat tärkeät. (Suolakaivokseen laskeudutaan puisia portaita pitkin ja maan alla
on epätasaisia käytäviä.)
Kamera kannattaa ottaa mukaan, sillä kohteita riittää. Kiikarikin kulkee hyvin mukana bussissa.

