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Noora Turku
Valtakatu 51
53100 Lappeenranta
Puh. 0201 303 504 19.1.2020
noora.turku@pohjolanmatka.fi

KULTTUURIA JA NÄHTÄVYYKSIÄ ETELÄ-SAKSASSA

Dachaun- keskitysleiri, Neuschwansteinin-linna, Innsbruck, Oberammergau, München
1 yö Schongau, 2 yötä Innsbruckissa, 1 yö Murnaussa

(aikataulu ja ohjelma sitoumuksetta)

1. matkapäivä (01.09.2020)

Pohjolan Matkan tilausajokuljetus (lisämaksusta) Kaakkois-Suomesta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 
Lentomme Saksaan lähtee klo. 08:00. Tulo Müncheniin klo 9.30. Kentältä päästään lähtemään noin klo 
10.30, jonka jälkeen ajomatka Dachaun-keskitysleirin luokse (bussimatkan kesto n. 45 minuuttia).
Vierailu keskitysleirillä n. 2 tuntia.

Dachaun keskitysleiri perustettiin vuonna 1933 ja oli natsi-Saksan ensimmäinen keskitysleiri. Dachau toimi 
työleirinä, josta moni vangeista siirrettiin tuhoamisleireille kuten Auschwitziin. Dachaun leirille rakennettiin toisen 
maailmansodan loppuvaiheissa kaasukammio, mutta sitä ei ehditty ottamaan käyttöön..

Dachaun keskitysleirillä osa rakennuksista on alkuperäisessä kunnossa, mutta vankien asuntoloina toimineet 
parakit tuhottiin amerikkalaisten vapautettua leirin 1945. Kaksi parakkia on rakennettu “malliksi” ja loppujen 
parakkien kohdalle on laitettu “perustuskivet” sijaintipaikan merkiksi.

Nykyisellään Dachaun keskitysleirin alue on varsin kaunis, jos keskitysleiristä niin voi sanoa. Isot vehreät puut, 
näyttävät muistomerkit ja alueen rauhallisuus tuo mieleen sen, että tällä tavalla karun elämän kokeneet vangit 
saavat ansaitsemansa muiston. 

Näyttely kertoo hyvin seikkaperäisesti leirin synnystä ja sen päivärutiineista. Dachaun historia on ikuistettu 
koskettavin tekstein, valokuvin ja dokumenttivideon avulla. Dauchan vierailulla on erinomainen mahdollisuus 
tutustua Saksan synkkään historian jaksoon ja sitä kautta yrittää ymmärtää paremmin toiseen maailmansotaan 
johtaneita tapahtumia.

Dachaun vierailun jälkeen n.1,5 h ajomatkaa majoituspaikaan. Schongauhin.
Yön vietämme lähellä Neuschwansteinin linnaa. Illallinen hotellin lähellä olevassa panimoravintolassa.

Hotel Holl, Altenstadter Straße 39, D - 86956 Schongau

       

2. matkapäivä (02.09.2020)

Y-tunnus 0179285-5
KKV 3631/00/MjMv
Kotipaikka Iisalmi
www.pohjolanmatka.fi

mailto:noora.turku@pohjolanmatka.fi


Matkaohjelma
2 (5)

Aamiaisen jälkeen ajamme kohti Neuschwansteinin satulinnaa. Linna sijaitsee Itävallan ja Saksan rajalla 
Schwangaun alueella. Baijerin suuruudenhullu Kuningas Ludwg II rakennutti linnan ylös 
kallionkielekkeelle 1800 -l lopulla (huom! hyvät kengät mukaan tälle retkelle). Neuschwansteinin 
satulinnasta avautuu henkeäsalpaavat näkymät alas laaksoon sekä ylös Alppien lumipeitteisille huipuille.
Korkealta linnan pihamaalta voi myös erottaa okran värisen Hohenschwangaun linnan, joka oli Ludvigin 
syntymäkoti ja hänen isänsä Maksimilianin isännöimä linna. Linna muistuttaa keskiaikaista linnoitusta ja 
sitä kutsutaan myös Prinsessa Ruususen satulinnaksi. Linnan huoneiden sisustus ja maalaukset 
kuvaavat tarinoita Richard Wagnerin oopperoista, mm. Reinin kulta, Lohengrin sekä Tristan ja Isolde. 
Ludwig II oli Richard Wagnerin suuri ihailija ja tuki säveltäjää taloudellisesti.

Upeiden linnamaisemien jälkeen matkaamme kohti Innsbruckia ja ajamme hyppyrimäen ohi ja 
pysähdymme vielä Garmisch-Partenkierchenissä. Aikaa nauttia vaikka kahvit tauon aikana. Illallinen 
hotellissa Innbruckissa, jonne myös majoitumme.

Saksan Baijerissa, aivan Itävallan rajalla sijaitseva Garmisch-Partenkirchen on talviolympialaisten ja MM-kisojen 
pääkaupunki ja useimmalle suomalaiselle tuttu paikka. Viihtyisään alppikaupunkiin kannattaa pysähtyä aistimaan 
vanhoja aikoja. Oma arvonsa on tietenkin myös baijerilaisella Gasthaus- kulttuurilla oluttupineen. Garmisch ja 
Partenkirchen ovat kaupunkeina vilkkaita ja palvelutarjonta on erittäin hyvä. Tarjolla on kaikkea, mitä kuvitella 
saattaa!
Mukavaa vaihtelua voi tarjota ostosretki Partenkirchenin sydämessä, historiallisella Ludwigstraßella, tyylikkäällä, 
lähes hienostuneella kävely- ja ostoskadulla. Korkeatasoisia liikkeitä samanlaisille asiakkaille, tyypillisiä 
alppialueen ruokapaikkoja ja huippuravintoloita on täällä vieri vieressä.

  

Hotel Alpinpark, Pradlerstrasse 28, A-6020 Innsbruck

      

3. matkapäivä (03.09.2020)

Ravitsevan aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan kävelykierroksen muodossa Innsbruckin 
keskiaikaiseen vanhaan kaupunkiin. Näemme mm. Hofburgin linnan, Hofkirche-kirkon, Pyhän Jakobin 
Tuomiokirkon ja kaupunkitornin. Ihastelemme Goldenes Dachl –kultaisen katon taloa, joka on varmasti 
Innsbruckin tunnetuin nähtävyys ja muistuttaa meitä Keisari Maximilianin ajasta. Liikumme myös Maria 
Thersien-Strasse - kadulla, jonka varrella lukuisia kahviloita, ravintoloita, liikkeitä,sekä lukuisia vanhoja 
barokkiaikaisia palatseja, Pyhän Annan pylväs sekä voitonkaari. Ihastelemme ympärillä oleville vuorille 
avautuvaa upeaa näkymää.

Y-tunnus 0179285-5
KKV 3631/00/MjMv
Kotipaikka Iisalmi
www.pohjolanmatka.fi



Matkaohjelma
3 (5)

Innsbruck on Itävallan Tirolin osavaltion pääkaupunki, joka sijaitsee keskellä Alppeja, hyvin lähellä niin Saksan, 
Sveitsin kuin Italiankin rajaa. Tämä ennen Habsburgien hallinnassa ollut osa Itävalta-Unkaria on nykyisin Euroopan
vauraimpia kaupunkeja, jonne tullaan lähes ympäri vuoden harrastamaan ja ihastelemaan kauniita maisemia ja 
rakennuksia.Innsbruckin ympäristössä on lukuisia hiihtokeskuksia ja lomapaikkoja, joilta tullaan ainakin kerran 
loman aikana tutustumaan Innsbruckin keskustaan, mutta Innsbruck on itsessään varteenotettava yöpymispaikka, 
josta voi sitten käydä ylhäällä hiihtokeskuksissa talvisin laskettelemassa, kesäisin patikoimassa. Innsbruck 
ympäristöineen on suosittu lomakohde eurooppalaisten keskuudessa, ja vaikka sinne tullaan muualta ahkerimmin 
laskettelemaan kevättalvella, suuntaa sinne melkoinen määrä ihmisiä etenkin Saksasta, Italiasta ja Itävallasta 
ympäri vuoden. Kaupunki on kaikin tavoin miellyttävä ja mielenkiintoinen kosmopoliittinen vierailupaikka, jolla on 
pitkä ja värikäs historia takanaan. Kaupungin loistojen ajoista oppii hyvin sen palatseissa ja museoissa, ja etenkin 
vanhakaupunki tarjoaa ylittämättömiä, Alppien värittämiä katunäkymiä. Innsbruckissa on paljon näkemistä ja 
tekemistä, ja siellä on myös erinomaiset ruoat, loistavat ostosmahdollisuudet ja vireä yöelämä, eikä hintatasokaan 
kaupungissa ole läheskään kotimaan tasoa.

Nordkette -vuoristo sijaitsee heti kaupungin yläpuolelle ja sinne pääsee kätevästi keskustasta 
Hungeburgbahn-junalla ja vaijerihissillä aina n.2300 m korkeuteen. Halukkailla mahdollisuus lähteä ylös 
vuorille ihailemaan maisemia. (hissilippu lisämaksusta) tai voit nauttia kahviloiden herkuista, tutustua 
museoihin tai tehdä ostoksia. Illallinen hotellissa.

  

4. matkapäivä (04.09.2020)

Aamiaisen jälkeen matkaamme kohti matkamme ehdotonta helmeä – Oberammergauta ja Passionpiele- 
kärsimysnäytelmää. Lähtö Innsbruckista n.klo 11.00. Esitys alkaa klo 13.30-16.00 ja 19.00-21.30, 
puolivälissä on n. 3h tauko, minkä aikana lounas. Majoittuminen hotelleihin Murnaussa esityksen jälkeen
klo 22.30. 

Oberammergaun kärsimysnäytelmä esitetään vuonna 2020 jo 42. kerran. Perinne johtaa vuoteen 1633, jolloin 30-
vuotisen sodan aikana rutto oli saapunut kylään ja suuri osa asukkaista menehtyi. Hädissään ihmiset tekivät pyhän
lupauksen, että jos he säästyisivät kulkutaudilta, he tulisivat esittämään Jeesuksen elämän viimeiset vaiheet 
kärsimysnäytelmänä joka 10. vuosi. Lupauksen jälkeen ei enää kukaan kyläläisistä menehtynyt ruttoon. Kaikille 
osallistujille, joita on lähes puolet 5000 asukkaan kyläläisistä, esiintyminen näytelmässä on suuri kunnia.

Tämän hetkiset majoituspaikat Murnaussa (voivat vielä muuttua):

Klausenhof Hotel am Park (Murnau) 
Ferienwohnung Georgihof (Murnau) 
Kurhotel am Wiesenhang (Murnau) 
Hotel Angerbräu (Murnau) 

5. matkapäivä (05.09.2020)

Aamiaisen jälkeen klo 10.00 lähtö kohti Müncheniä. Kävelykierros vanhassa kaupungissa.

München on ollut Baijerin osavaltion keskus useiden vuosisatojen ajan. Kaupunki on täynnä arkkitehtonisia aarteita
barokin ja renessanssin ajoilta. München on todellinen unelmakaupunki, joka on säilyttänyt alkuperäisen 
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saksalaisen tunnelmansa. Täällä on myös lukuisia erinomaisia ravintoloita, vilkas klubielämä ja muutamia maan 
parhaita museoita. Münchenissa asuu 1,5 miljoonaa asukasta, ja koko Suur-Münchenin metropolin alueella asuu 
lähes 6 miljoonaa asukasta. Tästä huolimatta München on varsin pieni kaupunki ydinkeskustansa osalta, ja siihen 
on lyhyelläkin lomalla helppo tutustua varsin kattavasti.

Näemme mm. Oopperatalon, Virtualienmarkt-torin, Frauenkirche-tuomiokirkon, Pyhän Pietarin kirkon. 
Marienplatz-aukiolla ihastelemme Kaupungintalon kellotornia ja sen viehättäviä hahmoja. Lounas 
Ratskeller-ravintolassa. Kuljetus lentokentälle klo 15.45, jonka jälkeen sanomme Auf wiedesehen. 
Lentomme Helsinkiin lähtee klo. 18:50. Helsingistä vielä Pohjolan Matkan bussikuljetus takaisin 
kotipaikkakunnalle (lisämaksusta).

   

Lentoaikataulut Finnair

Helsinki – München 08:00 – 09:35 AY1401
München – Helsinki 18:50 – 22:15 AY1406

Matkan hinta: 1495 €/hlö 
Hinta edellyttää 33 matkustajaa.

Yhden hengen huoneen lisämaksu: 200 € 

Hintaan sisältyy -     Finnairin reittilennot Helsinki – München – Helsinki, economy-luokassa 
(lennoilla reittitarjoilu)
- 1 kirjattava matkatavara ruumaan per henkilö
- lentokenttäverot ja -maksut
- suomenkielisen oppaan/matkajohtajan palvelut koko matkan ajan
- bussikuljetus matkan aikana (Innsbruckissa liikumme kävellen)
- ohjelman mukaiset pääsymaksut ja paikallisoppaat sekä ruokailut
- majoitus ylläolevissa hotelleissa jaetussa kahden hengen huoneessa
- marginaalivero

Hintaan ei sisälly -     Hissilippu Nordkette- vuoristossa
- Pohjolan Matkan tilausajokuljetus Ruokolahti – Helsinki-Vantaan 

lentokenttä – Ruokolahti 1300 €/ryhmä

- Ilmoittautumiset liittymäkuljetukseen  Noora Turulle. Ilmoittautumisen 
yhteydessä pyydämme  tiedon mistä tulee linja-autoon.

- Pyydämme  tietoa liittymäkuljetukseen osallistumisesta 
mahdollisimman pian jotta voimme tietää kuljetuksen hinnan sekä 
sen toteutuuko kuljetus vaiko ei.
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Suosittelemme kattavaa matkavakuutusta.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Pohjolan Matka

Noora Turku
Puh. 0201 303 504
noora.turku@pohjolanmatka.fi 

Tervetuloa mukaan unohtumattomalle matkalle!
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