PATIKKAA ITÄVALLAN UPEISSA ALPPIMAISEMISSA

Alkukesän luonto antaa parhaintaan Tirolissa Itävallan Alpeilla. Patikointimahdollisuudet täällä ovat monipuoliset ja upeilta maisemilta ei voi välttyä. Majapaikkamme on viehättävä tirolilainen kylä Seefeld
Innsbruckin lähellä. Patikointireittejä on eri pituisia ja eri vaikeustasoja. Seefeldin alueen opastusreitit
ja kartat ovat hyviä, eikä reiteiltä juurikaan voi eksyä. Poluista voi valita helppokulkuisimmat, ja reittien varsilla on alppimajoja, joista saa opastusta ja kovan kiipeämisurakan jälkeen myös maittavia (ja
rasvaisia) itävaltalaisia herkkuja. – Majoitumme viehättävään, perheomisteiseen Aktivhotel Veronikaan
4*. Hotellissa on muiden palveluiden ohella myös uima-allas ja sauna porealtaineen. Vieraat saavat päivittäin runsaan buffet-aamiaisen, iltapäiväkahvin leivonnaisineen ja neljän ruokalajin illallisen – hemmottelua parhaimmillaan!
1.6.
Finnairin aamulento Müncheniin yhteisen aamiaisen jälkeen.
Münchenistä parin tunnin ajomatka Seefeldiin, jossa majoittuminen.
Aktivhotel Veronika 4* on keskeisellä paikalla Seefeldissä vain
100 metrin päässä keskustasta ja rautatieasemasta. Yksityisessä hotellissa on suuri vastaanottoaula, jossa on ravintola,
lounge, baari ja hissi. Hotellissa on suuri uima-allas, sauna, poreallas, solarium, hierontamahdollisuus ja terassi. – Huoneet
ovat tilavia ja niissä on suihku/wc, radio, tv, puhelin, minibaari, hiustenkuivaaja. Hotellissa tarjoillaan vieraille buffetaamiainen, välipala ja neljän ruokalajin illallinen, viikoittain järjestetään musiikillinen gaala-illallinen
Tutustuminen jalkaisin Seefeldiin ja yhteinen illallinen.
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2.6.
Aamiaisen jälkeen otamme mukaamme retkieväät ja lähdemme esimerkiksi n. 8 km pituiselle patikoinnille, jonka korkein kohta on runsaan 2 km:n korkeudessa, nousua ei kuitenkaan ole kuin vajaat 300
m. Ohitamme vesiputouksen, kuljemme Lehenwald-metsän halki Bodenalm Hutin kautta ja paluu Seefeldiin toista reittiä. – Illallinen hotellissa.
3.6.
Aamiaisen jälkeen patikkapäivä retkieväineen, illallinen hotellissa.
4.6.
Aamiaisen jälkeen lähdemme ”ihmisten ilmoille”. Lähdemme Innsbruckin kaupunkiin, joka on Itävallan Alppien keskellä sijaitseva, talviurheilukeskuksena tunnettu noin 130.000 asukkaan kaupunki. Tutustumme kaupunkiin suomenkielisen oppaan kanssa.
Vanhankaupungin kujat huokuvat keskieurooppalaista historiaa, mutta putiikit, kahvilat ja ravintolat tekevät alueesta samalla eloisan ja
nykyaikaisen. Vanhankaupungin kyljessä sijaitsevat Habsburgien aikaiset loisteliaat hallintorakennukset. Hieman kauempana leviää moderni Innsbruck. Ja käänsitpä katseesi mihin suuntaan tahansa, kaikkialla sinua ympäröivät Alppien uljaat
rinteet, parhaimmillaan kolmen kilometrin korkeuteen. – Kaupungin pääkatu on osittain kävelylle pyhitetty
oivallinen ostoskatu. Muotiliikkeet, urheilukaupat, kirjakaupat ja trendikäs ostosgalleria Rathausgalleriet
tarjoavat monia mahdollisuuksia tehdä löytöjä.
Tuttujen maailmanmerkkien lisäksi tarjolla on tirolilaista käsityötä aina yksittäisestä hansikasparista täydelliseen tirolilaiseen asukokonaisuuteen. Myös nykyaikaan muodistettuja Dirndl-asuja löytyy – jopa dramaattiseen ja mustanpuhuvaan goottihenkeen tuunattuina. Historian ystävän ykköskohde kohde on Ambrasin linna pari kilometriä kaupungin ulkopuolella. 1500-luvun historiaa monipuolisesti valottava museo sisältää muun muassa jännittävän haarniska- ja asekokoelman keskiaikaharrastajan iloksi.
Päivän aikana yhteinen lounas. Paluu Seefeldiin myöhään iltapäivällä, yhteinen illallinen.
5.6.
Aamiaisen jälkeen lähdemme patikoimaan, mukanamme retkieväät. Illalla yhteinen läksiäisillallinen.
6.6.
Runsaan aamiaisen jälkeen pakkaamme matkatavaramme ja lähdemme kohti Müncheniä. Münchenissä näemme kaupunkia suomeksi
opastetulla kaupunkikertoajelulla ennen kuin saavumme lentokentälle. Yhteinen lounas päivän aikana. Finnairin iltalento Helsinkiin klo
18.50–22.15.
Sitovat ilmoittautumiset 10.2.2020 mennessä.

TIEDOT MATKASTA:
Ajankohta:
Hinta:

1.–6.6.2020
1.395 € jaetussa 2 hengen huoneessa (edellyttää väh.
25 osallistujaa)
1 hengen huoneen lisämaksu à 150 €. Ilman huonetoveria matkustavan on varattava 1 hengen huone.
Hintaan sisältyy:
• lennot Helsinki-München-Helsinki lentoveroineen
• matkatavarat 23 kg + 8 kg
• ohjelman mukaiset palvelut ja sisäänpääsymaksut
• 5 x aamiainen, 5 x illallinen, 2 x lounas, 3 x retkieväät
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•
•
•

5 yön majoitus 4* hotellissa jaetussa 2 hengen huoneessa
suomenkielinen matkanjohtaja alk. Helsinki
paikallinen patikkaopas patikointipäivinä

Hinta à 1.395 € edellyttää väh. 25 osallistujaa. Mikäli osallistujamäärä jää alle sen, hinta ilmoitetaan vahvistetun osallistujamäärän mukaan. Ennakkomaksu: 300 €/hlö, loppulasku lähetetään osallistujamäärän
vahvistuttua.
Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien ym. palveluiden muutoksista veloitamme 100 € / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut.
Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen
sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkavarauksen yhteydessä.
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