
WIEN JOULUTORIT JA ADVENTTIKONSERTIT 

28.11 – 01.12.2015 

MATKAOHJELMA 

la 28.11 08.15 – 09.45 Helsinki Wien AY 765, suomenkielinen opas vastassa lentokentällä, kyltti OPH 

           Kaupunkikiertoajelu jonka aikana tutustuminen Wienin tärkeimpiin nähtävyyksiin,  

           sekä bussilla että kävellen, majoittuminen. 

           15.30 myöhäinen lounas hotellin lähellä sijaitsevassa Hubers ravintolassa 

           20.00 kuljetus hotellista minibusseilla 

           20.30 St Stephansdom kirkkokonsertti, paluu hotelliin 

 

su 29.11 aamiainen hotellissa 

          09.30 lähtö hotellista ja tutustuminen Hoffburgin linnaan  

          12.45 – 13.45 Schönbrunnin linna 

          13.00 lounas Schönbrunin linnan ravintolassa Cafe Residez 

          14.30 kuljetus takaisin keskustaan, aikaa ostoksille keskustan joulutoreilla 

          18.30 lähtö hotellista kävellen, tarvittaessa takseilla omakustanteisesti 

          19.30 Musikverain konsertti, liput varanneille 

  

ma 30.11 aamiainen hotellissa 

           Keskustan joulutorit, tutustumista kaupunkiin ilman opasta, vapaata aikaa 

           15.00 joulukonsertti Peterkirche, kirkkoon on varattu istumapaikat 

           konsertti on maksuton, mutta seurakunta toivoo noin 5€ kolehtilahjoitusta. 

           19.00 Illallinen hotellissa 

     

ti 01.12 aamiainen hotellissa kuljetus lentokentälle 

           08.15 lähtö hotellista lentokentälle. Lento 11.15 – 14.40 Wien - Helsinki AY 766 

         

Austria Trend Hotel Savoyen Vienna sijaitsee Belvederen palatsin vieressä. Ringstraße-bulevardi ja Wienin 

ydinkeskusta ovat 10 minuutin kävelymatkan päässä. 

http://www.booking.com/hotel/at/austria-trend-savoy-vienna.fi.html 

 

Lähtö Helsinki Vantaa terminaali 2. lähtöselvitys joko etukäteen netin kautta tai lentokentällä 

lähtöselvitys automaatilla, henkilökunta on opastamassa. 

Lentokentällä on oltava noin 2t ennen lennon lähtöä. 

Lentoaika on 2,5 tuntia. Aikaero on 1 tunti. Lennolla ei ole ruokatarjoilua, pientä purtavaa myynnissä. 

Lennolle voi ottaa mukaan pientä matkaevästä, mutta esim. vesipullot ostettava turvatarkastuksen jälkeen. 

Turvamääräykset lennolla 

Kaikki nesteet ja terävät esineet kuljetetaan ruumaan menevässä matkalaukussa 

Käsimatkatavaroihin voi ottaa pienen määrän nesteitä, pakkaukset saavat olla korkeintaan yhden desilitran 

kokoisia, ne on pakattava läpinäkyvään uudelleen suljettavaan minicrip pussiin, joka saa olla korkeitaan 

yhden litran vetoinen Turvatarkastuksen jälkeen kaikki lentokentän myymälöistä ostetut tuotteet voi ottaa 

koneeseen mukaan käsimatkatavarana. 

Valuutta on euro. Matkalle kannattaa ottaa mukaan käteistä, koska pienissä kahviloissa ja toreilla ei aina 

luottokorteilla voi maksaa, luottokorttien käyttö ei ole niin yleistä kuin suomessa. 

Lääkkeiden kuljetus Säännöllisesti käytettävät lääkkeet on syytä kuljettaa käsimatkatavaroissa ja niitä on 

hyvä varata enemmän kuin vain matkapäiville. 

Matkanjohtajat 

Matkapojat - Leena Jokinen puh +358  40 660 4530  OPH – Soile Lindfors puh +358 40 5709 106. 

            


