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Lentoaikataulu: 
  
 AY715   03.10.2016 HELSINKI – PRAHA  0935 - 1050 
 AY718   06.10.2016 PRAHA - HELSINKI  1930 - 2235 
 
Maanantai 3.10.2016 

 
Reittilento Helsinki – Praha klo. 09.35 – 10.50. 
 
Opas on ryhmää vastassa Prahan lentokentällä, oppaan tunnistaa kyltistä. Oppaan johdolla 
siirtyminen Prahan lentokentältä Prahan linnakaupunkiin, ajomatkaa noin 20 – 30 minuuttia 
(ruuhkasta riippuen). Linnakaupunkiin saavuttuamme noin kello 12.15 nautimme lounaan kuu-
luisassa Strahovin panimoravintolassa (2 ruokalajia, 2 ruokajuomaa). Lounaan jälkeen 
teemme pienimuotoisen kävelykierroksen Prahan Linnakaupungin alueella. ennen majoittu-
mista teemme vielä panoramakierroksen Prahan keskusta-alueella, jonka jälkeen majoittumi-
nen Embassy Prague hotelliin n. klo 15.30. Halukkaiden kanssa voimme vielä majoittumisen 
jälkeen katsastaa Prahan Vanhaa kaupunkia kävellen (rento informoiva kävelykierros). Lop-
puiltapäivä vapaata. 
 

Tiistai 4.10.2016 
 

Aamupalan jälkeen lähdemme ajamaan kohti Saksaa. Ensimmäinen pysäkkimme (n. 1 tunti 
ajomatkaa) on Terezinin linnoitus ja keskitysleiri. Pidämme Terezinin muistomerkillä pienen 
tauon (n. 30min.), jonka jälkeen jatkamme matkaa Elbe-jokea myötäillen pohjoiseen Saksan 
puolelle Königsteiniin (ajomatka noin 2h). Königsteinista jatkamme matkaa jokilaivalla Elbe-
jokea pitkin Dresdeniin, laiva lähtee klo 14.50. ja saapuu Dresdeniin n. klo 17.50. Maisemat 
ovat näyttäviä – jokea reunustaa mahtavat kalkkikivimuodostelmat. Tätä vuoristoaluetta kutsu-
taankin Tšekin ja Saksin Sveitsiksi. Laivamatkan aikana nautitaan 3 ruokalajin lounas (ruoka-
juomat eivät sisälly paketin hintaan). Laivasatamasta (tai sen läheisyydestä) siirtyminen bus-
silla Leonardo Hotel Dresdeniin ja majoittuminen. Loppuilta vapaata ohjelmaa 
 

Keskiviikko 5.10.2016 
  

Aamupalan jälkeen lähdemme tutustumaan Dresdenin historialliseen keskustaan kävellen, 
kävelykierroksen kesto noin 1,5 tuntia. Kävelyn aikana opas antaa myös vinkkejä muusta va-
paa-ajanohjelmasta, museoista, näyttelyistä ja ostosmahdollisuuksista. Tutustumme myös 
maailmankuuluun Frauenkircheniin. Loppupäivä omatoimista tutustumista Dresdenin nähtä-
vyyksiin. illalla nautimme yhteisen illallisen (ruokajuomat eivät sisälly hintaan). 
 

Torstai 6.10.2016 
 

Aamupalan jälkeen lähdemme ajelemaan Dresdenistä luoteeseen (ajomatka noin 25 km) 
Meissenin kaupunkiin. Meissenin posliinin tarina hakee vertaistaan – 1710 perustettu kunin-
kaallinen posliinitehdas kuuluu ehdottomasti maailman kuuluisimpiin posliininvalmistajiin. 
Teemme Meissenissa noin 2 tunnin mittaisen opastetun kierroksen, jonka jälkeen jää myös 
aikaa tutustua tehtaan omaan myymälään. Meissenista jatkamme matkaa kohti Prahan lento-
kenttää ja nautimme matkan aikana yhteisen lounaan (2 ruokalajia, 1 ruokajuoma) 

 
 Reittilento Praha – Helsinki klo. 19.30 – 22.35 
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Majoitukset Embassy Prague Hotel **** 
 http://www.hotelembassyprague.cz/en/ 
  

Rauhallisen sivukadun varrella, kauniiseen 1800-luvun historialliseen rakennukseen hyvällä 
maulla remontoitu Atr-Deco tyylinen hotelli. Hotelli kunnostettiin v. 2014. Hotellilla on erittäin 
keskeinen sijainti, josta on n. 10 minuutin kävelymatka Vanhaankaupunkiin tai Tasavallan 
aukiolle. Tyylikkäissä huoneissa on suihku/kylpy, WC, hiustenkuivaaja, puhelin, satelliitti-TV, 
minibaari, talletus ja internetyhteys. Yleiset tilat: 24h vastaanotto, hotellissa on aulabaari, 

ravintola, kokoustilat ja pieni wellness-osasto, jossa sauna ja poreallas (erillisestä maksusta) 
 
  
 Leonardo Hotel Dresden Altstadt ****  
 https://www.leonardo-hotels.com/germany-hotels/dresden-hotels/leonardo-hotel-dresden-alt-

stadt 
 

Siisti ja toimiva 4*:n hotelli hyvällä sijainnilla. Hotellista on noin 1 km kävelymatkaa 
Dressdenin päänähtävyyksille, mutta hotellin vierestä kulkee myös raitiovaunut, jolla pääsee 
ydinkeskustaan 5 minuutissa. Hotellissa on 162 elegantisti sisustettua huonetta. 20 
neliömetrin huoneissa on suihku/kylpy, hiustenkuivain, WC, satelliitti-TV, vedenkeitin, 
ilmastointi. 

 
 
 Matkan hinta kahden hengen huoneessa 895 Eur/hlö (+ palvelumaksu 8 Eur/lasku) 
 Hinta sisältää: 
 - Finnairin reittilennot Helsinki - Praha – Helsinki, economy- luokassa 
 - lentokenttäverot ja -maksut 
 - yksi kirjattava matkatavara lennoille (23 kg) 
 - majoitus Embassy Prague hotellissa, jaetussa kahden hengen huoneessa, 1 yö 
 - majoitus Leonardo Hotel Dresdenissä, jaetussa kahden hengen huoneessa, 2 yötä 
 - aamiainen ja yksi lämmin ateria päivässä (3 x aamiainen, 4 x lämmin ateria) 

- ryhmän oma bussi, sekä Suomea puhuva opas mukana alkaen Prahan lentokentältä ja 
päättyen Prahan lentokentälle (bussi ei mukana jokiosuudella eikä 3. matkapäivänä, jolloin 
tutustutaan Dresdeniin kävellen)   

 - matkaohjelman mukainen ohjelma ruokailuineen 
 - marginaaliveron  
 
 
  

Ilmoittautuminen: 
Reijo Moilanen 

reijo.moilanen@quicknet.inet.fi 
Puh. 040 5438 179 

 
Ilmoitathan: 

 sukunimi, etunimi (kuten passissa) 

 osoite, puhelinnumero, sekä sähköpostiosoite 

 mahdolliset erityisruokavaliot 
 

 
Tervetuloa mukaan matkalle! 

 
 

   Vastuullinen matkanjärjestäjä: Pohjolan Matka 
Noora Turku 

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

 
 

Matkaan sovelletaan, Finnairin, hotellin sekä Pohjolan Matkan erityisryhmämatkaehtoja: 
http://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkaehdot/erityisryhmamatkaehdot 
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