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MATKAOHJELMA 30.8.-3.9.2022 GROUP MOILANEN 
 
MATKA OBERAMMERGAUN KÄRSIMYSNÄYTELMÄÄN 
 
Dachaun- keskitysleiri, Neuschwansteinin-linna, Innsbruck, Oberammergau, München 1 yö Schongau, 2 
yötä Innsbruckissa, 1 yö Bad Kohlgrub 
 
 

1. matkapäivä tiistai (30.08.2022) 
 
Klo 05:30 Omatoiminen lähtöselvitys sekä turvatarkastus - ohjeet löytyvät ” hyvä tietää osiossa”. Huo-
mioithan, että saavut kentälle hyvissä ajoin. Kentällä voi olla ruuhkaa. 
Mikäli tarvitset apua lähtöselityksessä tai sinulla on ennakkoon muuta kysyttävää, voit olla yhteydessä 
matkanjohtajaan Reijo Moilaseen. puh. 040 5438179. 
 
Klo 07:15 Ryhmä kokoontuu lähtöportilla. Lähtöportin numero löytyy lentoaseman informaatiotaulusta. 
 
Lentomme Saksaan lähtee klo 07:50. Tulo Müncheniin klo 9.25 Kentällä tuloaulassa meitä on vastassa 
suomenkielinen opas GABOR LASZLO, kyltti ”GROUP MOILANEN”. 
Lähdemme kohti Dachaun-keskitysleiriä, matkan kesto n. 45 minuuttia. 
Keskitysleirivierailu klo 11.15, joka kestää n. 2h. 
 
Dachaun keskitysleiri perustettiin vuonna 1933 ja oli natsi-Saksan ensimmäinen keskitysleiri. Dachau toimi työlei-
rinä, josta moni vangeista siirrettiin tuhoamisleireille kuten Auschwitziin. Dachaun leirille rakennettiin toisen maail-
mansodan loppuvaiheissa kaasukammio, mutta sitä ei ehditty ottamaan käyttöön.. 

Dachaun keskitysleirillä osa rakennuksista on alkuperäisessä kunnossa, mutta vankien asuntoloina toimineet para-
kit 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 saa-
vat ansaitsemansa muiston.  

Näyttely kertoo hyvin seikkaperäisesti leirin synnystä ja sen päivärutiineista. Dachaun historia on ikuistettu kosket-
tavin 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 pidämme pienen omakustanteisen lounastauon 
Tämän jälkeen matkaamme majoituspaikaan Schongauhin.  Hotellille saavumme n. klo 16:30 
 
Hotel Holl, Altenstadter Straße 39, D - 86956 Schongau 
 

        
 
Illallisen nautimme hotellin lähellä olevassa panimoravintolassa klo 18.30 
Schongauer Brauhaus, Altenstadter Str. 13, 86956 Schongau 
 
 

2. matkapäivä keskiviikko (31.08.2022) 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwixmNm5hYPnAhVPpYsKHS6zDVgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fde%2Fholl-schongau.fi.html&psig=AOvVaw2v8LKWs0Ju5QhG2DcjdnVQ&ust=1579089636258980
https://sg.hotels.com/ho777365792/hotel-holl-schongau-germany/
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Aamiaisen jälkeen klo 09:45 ajamme kohti Neuschwansteinin satulinnaa.  
Otathan retkelle hyvät kävelykengät mukaan, koska linnalle kävellään ylämäkeen n.20 minuuttia ja lin-
nassa on useita kerroksia ja paljon rappusia. 

 
 
Linna sijaitsee Itävallan ja Saksan rajalla Schwangaun alueella. Baijerin suuruudenhullu Kuningas Ludwg II rakennutti linnan 
ylös kallionkielekkeelle 1800 -l lopulla 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 Wagne-
rin oopperoista, mm. Reinin kulta, Lohengrin sekä Tristan ja Isolde. Ludwig II oli Richard Wagnerin suuri ihailija ja tuki säveltäjää 
taloudellisesti. 
 

Lounastamme klo 13:30 
Hotel Müller Hohenschwangau GmbH & Co. KG, Alpseestraße 16 | 87645 Hohenschwangau 
 
Upeiden linnamaisemien jälkeen lähdemme klo 15:00 kohti Innsbruckia. 
Ajamme hyppyrimäen ohi ja pysähdymme vielä Garmisch-Partenkierchenissä tunnin verran,  
klo 16:00 -17:00 Aikaa on nauttia vaikka kahvit tauon aikana.  
 
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 Partenkirche-
nin sydämessä, historiallisella Ludwigstraßella, tyylikkäällä, lähes hienostuneella kävely- ja ostoskadulla. Korkeatasoisia liikkeitä 

samanlaisille asiakkaille, tyypillisiä alppialueen ruokapaikkoja ja huippuravintoloita on täällä vieri vieressä. 
 
Innsburcin hotellille saavumme majoittumaan klo 18:00.  
 
Hotel Ibis Innsbruck Hauptbahnhof, Sterzinger Strasse 1, 6020 Innsbruck  
Omakustanteinen päivällinen. 
 
 

       
 
 

3. matkapäivä torstai (01.09.2022) 
 
Ravitsevan aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan kävelykierroksen muodossa Innsbruckin keskiai-
kaiseen vanhaan kaupunkiin. (klo 10:00-12:00) 
Näemme mm. Hofburgin linnan, Hofkirche-kirkon, Pyhän Jakobin Tuomiokirkon ja kaupunkitornin. Ihas-
telemme 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. 
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Kävelykierroksen jälkeen iltapäivällä on vapaa-aikaa tutustua Hofkirche-kirkkoon, tai Hofburgin linnaan 
tai nousta ylös vuorille Hungerburgbahn-junalla ja sieltä gondolilla ylös Nordkette-vuoristoon.(lisämak-
susta)tai voit nauttia kahviloiden herkuista, tutustua museoihin tai tehdä ostoksia. 
 
Illallisen nautimme yhdessä klo 18.30 Stiftskeller,Stiftgasse 1 6020 Innsbruck.  
 
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 lo-
man aikana tutustumaan Innsbruckin keskustaan, mutta Innsbruck on itsessään varteenotettava yöpymispaikka, 
josta voi sitten käydä ylhäällä hiihtokeskuksissa talvisin laskettelemassa, kesäisin patikoimassa. Innsbruck ympä-
ristöineen on suosittu lomakohde eurooppalaisten keskuudessa, ja vaikka sinne tullaan muualta ahkerimmin lasket-
telemaan 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 vanha-
kaupunki 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. 

 
 

   
 

4. matkapäivä perjantai (02.09.2022) 
 
Aamiaisen jälkeen klo 10:00 matkaamme kohti matkamme ehdotonta helmeä – Oberammergauta ja 
Passionpiele- kärsimysnäytelmää. 
Oberammergauhun saavumme n. klo 12.30, ja teatteriin päästetään klo 13.00. 
 
Opas jakaa bussissa teatteriliput sekä ohjelmavihkosen esityksestä. Näytelmän esityskieli on saksa. Oh-
jelmalehtinen on saksan ja englanninkielinen. 
 
ennakkoon voit tutustua näytelmään: 
https://www.youtube.com/watch?v=2KeVtnndSsc 
https://www.passionsspiele-oberammergau.de/en/play/plot 
 
Esitys alkaa klo 13.30-16.00 ja 19.00-21.30, puolivälissä on n. 3h tauko, jonka aikana nautimme lounaan 
Hotel Alte Postissa. Hotelli sijaitsee 400 m teatterilta. 
(opas ei lähde teatteriin mukaan) 
 
Klo 22:30 esityksen jälkeen, majoittuminen kolmeen eri hotelliin Bad Kohlgrubissa, oppaan ohjastuksella. 
Hotellit ovat Hotel am Wiesenhang, Kurhotel Waldruh, Haus Alpenstern.  
 
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 kärsi-
mysnäytelmänä joka 10. vuosi. Lupauksen jälkeen ei enää kukaan kyläläisistä menehtynyt ruttoon. Kaikille osallis-
tujille, joita on lähes puolet 5000 asukkaan kyläläisistä, esiintyminen näytelmässä on suuri kunnia. 
 

 
 
 

5. matkapäivä lauantai (03.09.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=2KeVtnndSsc
https://www.passionsspiele-oberammergau.de/en/play/plot
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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 saksalai-
sen 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 lyhy-
elläkin 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 klo 13:15 Schneider Bräuhaus München GmbH & Co. KG Tal 7, 80331 München Tel.: 089- 290 
138 -0    
 
 Kuljetus lentokentälle klo 15.45, jonka jälkeen sanomme Auf wiedesehen. Lentomme Helsinkiin lähtee 
klo. 18:50. Helsingistä vielä Pohjolan Matkan bussikuljetus takaisin kotipaikkakunnalle. 
 

    
Aikataulu ja ohjelma sitoumuksetta. 
 
Lentoaikataulut Finnair 
 

Helsinki – München 07:50 – 09:25 AY1401 
München – Helsinki  18:50 – 22:15  AY1406 
 

 
Matkan hinta: 1669 €/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 lento-
kenttä – Ruokolahti 1300 €/ryhmä 
 
 

 
 
HYVÄ TIETÄÄ 
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Matkanjohtajana toimii matkalla Reijo Moilanen puh. 040 5438179 
Oppaana kiertomatkanne ajan Gabor Laszlo 
  
Matkustusasiakirja 
Suomen kansalainen tarvitsee matkustusasiakirjaksi voimassa olevan passin tai sirullisen henkilökor-

tin.  
Suosittelemme, että passi on muutosten varalta voimassa Eurooppaan ja lähialueille suuntautuvilla mat-

koilla 3 kk. Ota passista kopio mukaan matkalle. 
Huomioithan myös, että rikkinäinen tai turmeltunut passi ei kelpaa matkustusasiakirjaksi. 
 
Koronarokotustodistus 
Matkustaja on itse vastuussa mahdollisien muiden dokumenttien hankinnasta kuten todistus negatiivi-
sesta koronatestituloksesta tai EU:n digitaalisesta koronarokotustodistuksesta.  
Tällä hetkellä Saksa on luopunut kaikista matkustusrajoituksista. Saksaan matkustavilta ei myöskään 
vaadita enää todistusta rokotuksista, sairastetusta koronavirustaudista tai negatiivisesta  
koronatestistiä. Nopeat muutokset pandemiatilanteessa ovat edelleen mahdollisia, tästä syystä suositte-
lemme kaikille ulkomaille matkustaville täyden koronarokotussuojan hankkimista ennen matkalle lähtöä 
ja printatun /kännykkään tallennetun koronatodistuksen mukaan ottamista. 
  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta pääset tarkistamaan kohteen terveystilanteen ja suositelta-

vat muut kuin koronarokotukset. 
Matkailijan terveysoppaaseen https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-

terveysopas 
 
Turvallisuus  
 
Pääset tutustumaan etukäteen ulkoministeriön sivuilta maan turvallisuustilanteeseen sekä löydät suurlä-

hetystön yhteystiedot  
Saksa : https://um.fi/matkustustiedote/-/c/DE 
Itävalta: https://um.fi/matkustustiedote/-/c/AT 
 
Suosittelemme tekemään matkustusilmoituksen https://um.fi/matkustusilmoitus 
 
Yleinen hätänumero on 112.  
    
Matkavakuutus  
Suosittelemme matkustajia ottamaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen 
 
Matkaliput   
Tarkista lentolipustasi, että nimesi on passin mukainen ja oikein kirjoitettu. Vahvistukset maapalveluista 

ovat oppaalla. 
 
Matkatavarat  
Ruumaan menevä matkalaukku 23 kg ulkomitat (pituus + leveys + korkeus)   

  
enintään 158 cm ja käsimatkatavarat 8 kg enimmäismitat 55x40x23 cm 
Lääkkeet suositellaan pakattavaksi käsimatkatavaroihin ja niiden pitää olla alkuperäispakkauksissa. 
       
Lähtöselvitys  
Saavuthan lentoasemalle ajoissa viimeistään 2 tuntia ennen lentoasi.   
Huomioithan että kentällä voi olla ruuhkaa niin lähtöselvityksessä kuin turvatarkastuksessakin. 
Suosittelemme, että teet lähtöselvityksen ennakkoon säästääksesi aikaa  
https://www.finnair.com/fi-fi/l%C3%A4ht%C3%B6selvitys-finnairin-lennoille 
Näin vältät jonottamista lentoasemalla.  
 
Palvelu aukeaa 36 tuntia ennen lennon lähtöä ja se on käytettävissäsi ympäri vuorokauden, missä 

tahansa oletkin. 
 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas
https://um.fi/matkustustiedote/-/c/DE
https://um.fi/matkustustiedote/-/c/AT
https://um.fi/matkustusilmoitus
https://www.finnair.com/fi-fi/l%C3%A4ht%C3%B6selvitys-finnairin-lennoille
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Mikäli teit lähtöselvityksen ennakkoon ja sait tarkastuskortin lennollesi, voit Helsinki-Vantaan lentoase-
malla mennä suoraan bag drop -pisteeseen tai turvatarkastuksen kautta  

lähtöportille. Kohdemaasi matkustusrajoituksista riippuen sinua saatetaan vielä pyytää näyttämään ko-
ronavirukseen liittyviä asiakirjoja lähtöportillasi.  
Tällä hetkellä ei ole mitään rajoituksia Saksaan ja Itävaltaan matkustettaessa. 
 
 
 
Muuta huomioitavaa Saksassa ja Itävallassa 
  
Aika - kello on tunnin vähemmän kuin Suomessa – aikataulut matkaohjelmassa ovat paikallisia aikoja 
Valuutta – euro 
Sähkövirta - jännite ja pistorasiat samanlaiset kuin Suomessa 
Hintataso – lähes sama kuin Suomessa 
 
Matkalla kävellään paljon, ota mukaan hyvät kävelykengät sekä mukavat kevyet joustavat vaatteet. 
 
Ensimmäiselle matkapäivälle suosittelemme ottamaan matkaeväitä mukaan tai syömään lentokentällä, 

sillä 
lentokoneessa tarjoillaan vain kahvia/mehua veloituksetta ja omakustanteisen lounaan syömme vasta 

iltapäivällä. 
 
 
Matkaehdot 
 
Erityisperuutusehdot tämän osalta 30.8.-3.9.2022 GROUP MOILANEN 
 
Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjes-

täjällä on oikeus periä peruutusmaksuja seuraavasti: 
-jos peruuntuminen tapahtuu 45 vrk ennen matkan alkua peruutuskulu 350 euroa/hlö. 
-jos peruuntuminen tapahtuu 44-31 vrk ennen matkan alkua peruutuskulu ovat 50% matkan hinnasta. 
-jos peruuntuminen tapahtuu 30-0 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 95% matkan hinnasta. 
 
Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen ja matkavakuutukseen löytyy Pohjolan Matkan nettisivuilta 
yleisistä matkapakettiehdoista  
eli https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot. 
 
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin 

ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. 
Pohjolan Matka on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjo-

lan Matka on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen 
maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityk-

sestä tulee maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista 
tärkeimmistä oikeuksista. 
 
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta 

oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että 
niiden 

ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. 
 

Tervetuloa mukaan unohtumattomalle matkalle! 

 
Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka.                       
    
Hyvää matkaa! 
 
 

 

https://www.finnair.com/fi-fi/matkustusrajoituskartta
https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot

