Kesämatka Saksan Wismariin
wismarsaksa

25.-30.05.2020
Ota kesä vastaan Saksassa - Bussimatkalla näet enemmän!
25. – 30.5.2020 Wismar (ma-la,6 vrk)
Lähtö maanantaina 25.05. Lehdon Liikenteen bussilla Hämeenlinnasta mukaisesti.
Laivamatka Helsingistä Finnlinesin Starluokan aluksella Saksaan Travemuendeen, ruokailut laivalla,
2 yöpymistä perillä Wismarissa 4 **** hotellissa Hotel Steigenberger Stadt Hamburg aamiaisen ja mainitut retket
sisältäen.
Finnlines Starluokan alus:
Laivalla yhteensä 6 ateriaa: menomatkalla illallinen juomineen, brunssi ja päivällinen.
Paluumatkalla brunssi, illallinen juomineen ja aamiainen. Laivalla veloituksetta käytössä kuntosali, saunat ja
poreammeet. Ryhmälle varataan pöydät ravintolasta koko matkan ajaksi. Hierontaa lisämaksusta.
AB3-sisähytti (ikkunaton, n. 10 m2 hytti, jossa 2 alavuodetta + 1 ylävuode)
A4-ulkohytti (tilava, n. 16 m2 ikkunallinen hytti, jossa 1 parivuode, 1 alavuode ja 1 ylävuode)
Hotelli Steigenberger Stadt Hamburg
keskellä Wismarin kaupungin keskustaa historiallisella toriaukiolla.
Hotellissa 102 huonetta, kaikissa huoneissa suihku/WC, hiustenkuivain, minibaari, TV, puhelin, kirjoituspöytä.
Langaton nettiyhteys koko hotellissa, ravintola ja terassikahvila, hissi, suomalainen sauna.
Wismar nähtävyyksiä:
Keskellä vanhaa kaupunkia sijaitsee valtava tori. Noin 10 000 neliömetrin laajuinen tori on Saksan suurin ja sen
reunoilla on tyylikkäitä rakennuksia tyyliltään 1300-luvun Pohjois-Saksan gotiikasta 1800-luvun uusromaanisiin.
Torin keskipiste on Wasserkunst, koristeellinen takorautainen kaivo, joka tuotiin Hollannista vuonna 1602.
Aukion pohjoislaidalla on uusklassinen kaupungintalo. Toinen huomattava rakennus torilla on vanha gotiikkaa
edustava varastotalo Alter Schwede (Vanha ruotsalainen).
Mariankirkon (Marienkirche) 80 metriä korkea torni on ainoa jäänne 1200-luvulla rakennetusta alkuperäisestä
tiiligotiikkarakennuksesta. Se kärsi pahasti toisessa maailmansodassa ja Saksan demokraattisen tasavallan hallitus
tuhosi sen lopullisesti 1960-luvulla.
Nikolainkirkkoa (Nikolaikirche), 1381–1460, korkeine holvauksine pidetään Mariankirkon kanssa hyvänä
esimerkkinä siitä, miten Lyypekin suurempi Pyhän Marian kirkko on vaikuttanut pohjoisten maakuntien
kirkkorakennuksiin.
Ristinmuotoinen Pyhän Yrjänän kirkko (Georgenkirche) on 1200-luvun ensimmäiseltä puoliskolta ja se tuhoutui
täysin toisessa maailmansodassa. Kirkko uudelleenrakennettiin 1990-luvulla.
HINTA: 665 eur/hlö / jaetussa 2-hengen sisähytissä/2-hengen huoneessa.
MATKAPAKETIN HINTAAN SISÄLTYY:
- bussimatkat Lehdon Liikenteen tilausajobussilla (bussi mukana matkalla koko ajan)
- laivamatkat Finnlinesilla Helsinki - Travemünde-Helsinki AB-sisähytissä menopaluu
- ruokailut laivalla menopaluu (menomatkalla illallinen juomineen, brunssi ja päivällinen, paluumatkalla brunssi,
illallinen juomineen ja aamiainen)
- 2 yöpymistä Wismarin 4-tähden hotellissa 2-hengen huoneessa
- 2x hotelliaamiainen
- opastus Wismarissa
- käynti kuohuviinitehtaalla, kakkukahvit ja 3 kuohuviinin maistelu
- käynti Schwerinin linnassa, opastus

- kävellen tehtävä opastus Lyypekissä, Niedereggerin marsipaanikahvilassa marsipaanileivos ja kahvi, omaa
ostosaikaa vanhassa kaupungissa
- mahdollisuus ostoksiin Luebeckin Cittipark-ostoskeskuksessa ja satamaterminaalin myymälässä
Lisämaksusta:
1 hengen AB-sisähytti/1 hengen huone 200€
jaetussa A4-ulkohytissä 60€
Matka toteutuu, mikäli 30 maksavaa lähtijää lähdössä. PASSI mukaan matkalle. Suosittelemme matkavakuutusta!
Oikeus hinta- ja aikataulumuutoksiin pidätetään.
ILMOITTAUTUMINEN 07.03.2020 mennessä.

