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SF Caravan Matkailuautoilijat – Dresden ja Berliini 2.10.-11.10.2020
Saksin osavaltion pääkaupunkia Dresdeniä kutsutaan sen taideaarteiden, barokkirakennusten ja luonnonkauniin
Elben laakson sijaintinsa ansiosta myös Elben Firenzeksi. Vuosisatoja nähnyt kaupunki on kokenut Saksin
vaaliruhtinaiden loistokaudet, suuret Euroopan sodat, DDR:n ajan sosialistivallan ja palannut jälleen yhdeksi
Euroopan merkittävimmäksi kulttuurihistorialliseksi keskukseksi. Arkkitehdit, kirjailijat, säveltäjät ja muut
kulttuurihenkilöt ovat lyöneet leimansa Dresdenin kaupunkiin.
Hallitsijat tulivat ja menivät, mutta Berliini on jäänyt ja elää nykyään, yli 20 vuotta muurin sortumisen jälkeen, uutta,
suurenmoista aikaa. Luovuuden pääkaupunki, onnela kaikkialta maailmasta tuleville taiteilijoille, in-kaupunki,
design-kaupunki, musiikkikaupunki ja paljon muuta.
Matkan aikana vierailu Capron Matkailuajoneuvo tehtaalla, sekä retkivierailut mm. Berliinin Olympiastadionilla,
maailman kauneimmassa maitokaupassa Pfunds Molkereissa ja Meissenin posliinimuseossa ja Spree-joen risteily.
Matkaohjelma lyhyesti:
2.10.

Perjantai
Lähtö Tikkurilasta
FINNSTAR Helsinki-Travemunde 17:00-21:30 +1
Lähtö Tikkurilasta n. klo 13:30, hotelli Vantaa/Kaupunginmuseon edessä.
Vuosaaresssa laivaan nousu ja lähtöselvitys. Yhteinen tervetulo tapaaminen laivan ravintolassa ja illallinen klo 18:30 alkaen.
Ryhmällä on käytössään sama pöytä ravintolassa koko laivamatkan ajan.
3.10.

Lauantai

Meripäivä-Travemunde

Päivä aikaa nauttia laivan palveluista ja täysihoidosta laivalla.
Brunch tarjolla klo 09:30-13:00 ja illallinen 18:30-20:00
Illalla saavutaan Travemundeen klo 21:30 josta laivasta poistumisen jälkeen lyhyehkö bussimatka hotelliin, jossa yöpyminen.

4.10.

Sunnuntai

Travemunde-Berlin

Aamiainen hotellilla ja n. klo 09:00 matka jatkuu kohti Berliniä (kesto n. 4 t.)
Päivän aikana pysähdellään tauoille.
Berliiniin saavuttaessa nautitaan yhteinen lounas.

Ravintola Schildkröte, Kurfürstendamm 212, 10719 Berlin. www.restaurant-schildkroete.de/
Tämä perinteinen berliiniläinen ravintola avatiin Kurfürstendammille jo vuonna 1936
ja sai nimensä omistajan kiinnostuksesta kilpikonnia kohtaan.
Sisustus on vielä alkuperäisessä tyylissään, ja tarjolla on tyypillisiä berliiniläisiä erikoisuuksia.
Majoittuminen hotelliin n. klo 15:30-16:00.
Ilta vapaa-aikaa.
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5.10.

Maanantai

Berliinin kaupunkikierros ja Spree-joen risteily

Aamiainen hotellilla. klo 09:30 lähdetään hotellilta bussilla kaupunkikierrokselle suomenkielisen oppaan kanssa.

Kolmen tunnin kiertoajelulla saat hyvän yleiskuvan Berliinistä ja sen kehityksestä historian muutoksissa.
Kiertoajelulla katsastetaan suosituimmat nähtävyydet kuten Gedächtnis-kirkko, kuuluisa KaDeWe-tavaratalo, diplomaattikorttelit,
uutta keskustaa, missä Potsdamin aukio edustaa muurin murtumisen jälkeistä uutta Berliiniä, Checkpoint Charlie, Friedrichstraße
ostosmahdollisuuksineen, historiallinen Gendarmenmarkt aukio, jolla sijaitsevat kauniit tuomiokirkot, Konserttitalo,
Nikolaiviertel-kortteli, Alexanderplatz ja Fernseher Turm -tv-torni, Berliinin tuomiokirkko, Museumsinsel-saari, Unter den Linden bulevardi ja kaupungin symboli Brandenburgin portti ja hallituskorttelit.
Nähdään myös idässä East Side Galleryn ja Karl-Marx-Alleen (DDR:n aikainen paraatikatu).
Päivän aikana jonkin verran kävelyä.
SPREE–JOEN RISTEILY klo 13:10-15:40

Berliinin läpi virtaa kaksi jokea; Spree ja Havel. Risteilyt keskustan halki virtaavalla Spreejoella näyttävät Berliinin uudessa
valossa ja samaan aikaan kaupungista saa hyvän yleiskuvan. Risteilyoppaat kertovat Berliinin historiasta ja nähtävyyksistä, ja sään
suosiessa voi nähdä kuinka kaupunkilaiset nauttivat kauniista säästä pyöräillen tai piknikillä. Spreejoen varrelle on avattu monia
uusia ravintoloita ja terasseja. Reitti sivuaa mm. uuden hallituskorttelin ja Berliinin historiallista keskusta-aluetta.
Useat tärkeät nähtävyydet sijaitsevat Spreejoen varrella kuten esim. Potsdamer Platz –aukio, liittopäivärakennus Reichstag,
museosaari Museumsinsel, Berliinin tuomiokirkko jne.
Risteilyn aikana nautimme lounaan. Paluu hotelliin bussilla.
Ilta vapaa aikaa.

6.10. Tiistai

Berliini-Dresden

Aamiaisen jälkeen ulsokirjautuminen hotellista ja tavarat mukaan. Klo 10:00 bussikuljetus Berliinin Olympiastadionille.
Olympischer Platz 3, 14053 Berlin

Viiden tähden olympiastadion kuuluu Berliinin suosituimpiin nähtävyyksiin.
Tapahtumien ja urheiluotteluiden lisäksi siellä vierailee vuosittain yli 300 000 kävijää.
Vierailla on mahdollisuus tutustua myös Olympiapark-puistoon sekä nousta hissillä kellotorniin.
Opastetulla kierroksella pääsee myös tutustumaan yleisöltä suljettuihin tiloihin.
Olympiastadion vierailu vahvistuu n. 6 vkoa ennen, johtuen jalkapallo-otteluiden oikeudesta muutoksiin.
(tällöin vaihtoehtoinen retki)
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Täältä matka jatkuu n. 2,5 t. ajomatkalla Dresdeniin. Päivän aikana yhteinen lounas.
Ravintola Gasthof Zum Goldenen Stern, Bahnhofstraße 4, 15757 Halbe. www.zumgoldenenstern.de/
2-ruokalajin Schnitzel buffee.
Majoittuminen hotelliin. Ilta vapaa-aikaa.

7.10.

Keskiviikko

Dresden - Capron Matkailuajoneuvo tehdas vierailu

Aamiainen hotellilla. Vierailu Capron Matkailuajoneuvo tehtaalla Neustadissa.
(tehdastapaamisen tarkemmat aikataulut vahvistuvat vielä lähempänä matkaa).
Vierailua toteutetaan 2 ryhmässä, toinen ryhmä vierailee tehtaalla aamupäivällä ja toinen iltapäivällä.
Kun toinen ryhmä vierailee tehtaalla, toinen ryhmä tutustuu maailman kauneimpaan maitokauppaan Pfunds Molkerei ja toisinpäin.

Yhteinen illallinen alku illasta klo 18:00.

Augustiner an der Frauenkirch. An der Frauenkirche 16/17, 01067 Dresden www.augustiner-dresden.com/
Tyypillinen baijerilainen ravintola kunnostetussa barokkitalossa Neumarkt-aukiolla Dresdenissä.
Ravintolan 3 kerroksessa erilaisia tiloja 400 vieraalle. Lisäksi ulkoalueella on tilaa 160 vieraalle.

8.10.

Torstai

Dresden

Aamiainen hotellilla. klo 10:00 kaupunkikierros kävellen suomenkielisen oppaan johdolla Dresdenissa.

Elben Firenzeksikin kutsuttu Dresden houkuttelee vanhalla arkkitehtuurillaan ja modernilla otteellaan.
Kaupungin kauniissa keskustassa jälleenrakennustyö on saatu valmiiksi ja monet kulttuurirakennukset ja Elben linnat kutsuvat
matkailijoita. Rakennukset ovat pääasiassa tyyliltään renesanssia ja barokkia sekä 1900-luvun rakennustyylejä.
Tärkeimpiin nähtävyyksiin kuuluvat mm. Semper-ooppera, Zwinger-palatsi, Residenzschloss-linna ja Frauenkirche-kirkko.
Suuri osa merkittävistä rakennuksista tuhoutui Dresdenin pommituksessa 1945, mutta nyttemmin kaupunkia on
rakennettu takaisin vanhaan loistoonsa. Päivän aikana yhteinen lounas.

Ravintola Pulverturm an der Frauenkirche, An der Frauenkirche 12, 01067 Dresden, www.pulverturm-dresden.de/
Vuonna 1565 rakennettu linnatorni kantaa mukanaan ison palan Dresdenin historiaa. Nykyään ravintolana toimiva Pulverturm
sijaitsee Dresdenin historiallisessa keskustassa, lähellä tunnettua Frauenkircheä.
Ilta vapaa aikaa.
9.10.
Perjantai
Dresden-Travemunde FINNSTAR Travemunde-Helsinki 03:30-09:30 +1
Aamiainen hotellilla. Huoneiden luovutus klo 10:30 mennessä.
Noin puolen tunnin ajomatka Meissenin kuuluisaan posliinikylään, joka sijaitsee Elbe-joen rannalla. Saksalaisen perinneposliinin
kotikaupunki on mielenkiintoinen vierailukohde. Nähtävyyksiä ovat muun muassa tuomiokirkko sekä Albrechtsbergin linna.
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Klo 11:30 vierailemme tehtaan posliinimuseossa. Katsojille avoimessa posliinityöpajassa pääsemme näkemään itse, miten posliini
valmistuu käsityönä. Kierroksella kuulokkeista suomenkielinen opastus. Vierailun jälkeen mahdollisuus ostoksiin ja kaupungin
keskustaan tutustumiseen. Viini- ja posliinikaupunki Meissen on täynnä charmia ja romanttista tunnelmaa, kapeita katuja ja kujia,
historiallisia rakennuksia. Täydellinen keskiaikainen kaupunkikuva on säilynyt läpi vuosisatojen.

Päivän aikana yhteinen lounas ja virkistystaukoja.
Meissenistä matka jatkuu kohti Lubeckkiä (kesto n. 5,5 t.) jossa käynti Cissin ostoskeskuksessa.
Aikaa myös omatoimiselle illalliselle. Illalla siirrytään Travemundeen. Lähtöselvitys ja laivaan nousu n. klo 22:00 lähtien.
Majoittuminen.

10.10. Lauantai Meripäivä
Laiva lähtee Travemündesta klo 03:00.
Koko päivä aikaa nauttia laivan palveluista ja täysihoidosta laivalla. Päivän aikana ryhmän kokoontuminen ravintolassa.
Brunch tarjolla klo 09:30-13:00 ja illallinen klo 18:30-20:30.

11.10. Sunnuntai – Helsinki-Tikkurila
klo 07:30 alkaen aamiainen tarjolla ja laivasta poistuminen klo 09:30. Matka päättyy Tikkurilaan n. klo 11:30.

Laivamatkat
2.10.2020 FINNSTAR Helsinki-Travemunde 17:00-21:30 (3.10.)
10.10.2020 FINNSTAR Travemunde-Helsinki 03:30-09:30 (11.10.)
Majoitukset
3-4.10.2020 The niu Hotel Rig***
Am Bahnhof 17, St Lorenz, 23558 Lübeck. https://www.novum-hotels.com/hotel-rig-luebeck

Hotelli sijaitsee lyhyen kävelymatkan päässä Wakenitzin luonnonsuojelualueelta.
Hotellissa 87 huonetta, ilmainen Wi-Fi yleisissä tiloissa, sekä ravintola ja baari.
4-6.10.2020 Best Western Hotel am Spittelmarkt***
Neue Grünstr. 28 , 10179 Berlin. www.bestwestern.de/hotels/Berlin/BEST-WESTERN-Hotel-am-Spittelmarkt

Hotelli sijaitsee Berliinin itäisessä keskustassa, ja se tarjoaa tilavat klassisesti sisustetut huoneet,
joissa on maksuton ja nopea internet sekä satelliitti-tv. Ympärivuorokautisessa hotellibaarissa on tarjolla laaja valikoima juomia
ja pientä purtavaa. Best Western Hotel sijaitsee vain 150 metrin päässä Spittelmarktin U-Bahn asemalta, josta pääsee helposti
tärkeimmille nähtävyyksille ja muualle Berliiniin. Alexanderplatz-aukio ja Potsdamer Platzin viihdealue ovat 10 minuutin
U-Bahn matkan päässä Best Western Spittelmarkt -hotellilta. Museumsinsel sijaitsee 15 minuutin kävelymatkan päässä.
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6-9.10.2020 Leonardo Hotel Dresden Altstadt***
Magdeburger Strasse 1a, 01067 Dresden. www.leonardo-hotels.com/germany-hotels/dresden-hotels/l-dresden-altstadt-hotel

Hotelli sijaitsee historiallisella vanhankaupungin alueella vain 500 metrin päässä Dresden Mitte-rautatieasemasta, sekä
kansainvälinen kongressikeskus ja Semper-oopperatalo ovat vain 10 minuutin kävelymatkan päässä hotellista.
Hotelli tarjoaa äänieristettyjä ja valoisasti sisustettuja huoneita, suuren ravintolan, jossa on baari. Huoneissa on taulu-tv
satelliittikanavilla ja kuumien juomien valmistusvälineet. Omassa kylpyhuoneessa on hiustenkuivaaja. Ravintolassa tarjoillaan
saksalaista ja kansainvälistä ruokaa sekä päivittäinen buffetaamiainen. Baarissa on tarjolla laaja valikoima juomia.
Huoneita: 162.
Matkan hinta 2 hengen sisähytissä/huoneessa: 1.297 €/hlö tai ikkunahytissä/huoneessa +224 €/hlö
Matkan hinta 1 hengen sisähytissä/huoneessa: 1.521 €/hlö tai 1 h ikkunahytissä/huoneessa +224 €/hlö
Matkan hinta sisältää:
-Majoituksen turistiluokan hyvätasoisissa hotelleissa
-Laivamatkat valitussa hyttiluokassa veroineen
(saunat ja poreammeet sekä kuntosali vapaasti käytettävissä)
-Laivalla täysihoito (ateriapaketti juomineen)
aamiainen, brunch, superior illallinen sekä talonviinit/olut/virvoitusjuomat/mineraalivesi
-Saksassa puolihoito (aamiaiset päivittäin ja 1 ateria/päivä)
-Oma bussi Helsingistä lähtien koko matkan ajan
-Kuljettaja/matkanjohtaja mukana huolehtimassa käytännön järjestelyistä
-Berliinin kaupunkikierros suomenkielisen oppaan kanssa
-Dresdenin kaupunkikierros suomenkielisen oppaan kanssa
-Spree-joen lounas risteily
-Berliinin Olympiastadion vierailu
-Meissenin posliinimuseo kierros (opastus suomeksi kuulokkeilla)
-Alv
Matkan hintaan ei sisälly juomat, matkustaja- matkatavaravakuutus, tai valinnaiset muut retket.
Maksu- ja peruutusehdot:
Ennakkomaksu 200 €/hlö. Varaukset 15.5.2020 mennessä.
Peruutuskulu 100 €/hlö 30.7.2020 saakka, jonka jälkeen peruutuskulut
64-32 vrk 75% matkan hinnasta.
31-00 vrk 100% matkan hinnasta.
Yleistä:
Ohjelma sitoumuksetta. Hinta edellyttää min. 40 hlöä.
Lähtökirje ja matkadokumentit lähetetään noin 1 kk ennen matkan alkua.
Matkaohjelma ajoaikojen ja retkien keston osalta on suuntaa-antava, joskus matka etenee hitaammin, joskus nopeammin kuin on
suunniteltu. Pyrimme aina liikkumaan leppoisaan tahtiin ja välttämään turhaa kiirettä.
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä KKV 40/89/MjMvU. SMALL 24995
info@soiletours.com www.soiletours.com. Puhelin 09-4129344
Yhteishenkilö: Irmeli Valve, SF Caravan Matkailuautoilijat ry
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: irmeli.valve@gmail.com tai 040-5123474

