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Moselille ja Rheinille 9.–13.10.2018
Tervetuloa mukaan elämykselliselle viinimatkalle Moselille ja
Rheinille! Matkan aikana näemme kauniita jokilaaksomaisemia
ja idyllisiä kaupunkeja, tutustumme upeisiin linnoihin, luostareihin
ja viinitiloihin. Matkan aikana teemme jokilaivaristeilyt sekä
Moselilla että Rheinillä.
9.10. tiistai
Tapaamme suomalaisen oppaamme Merja Pollockin Helsinki–Vantaan
lentoasemalla. Finnairin lento Frankfurtiin klo 7.40–9.20. Frankfurtin lentoasemalta lähdemme bussilla kohti Rheingaun viinialuetta. Vierailemme
matkan varrella Eberbachin luostarissa. Viinitila on Saksan suurin ja sen
omistaa Hessenin osavaltio. Vierailun aikana maistelemme tilan viinejä ja
tutustumme luostarin tiloihin. Alueen tärkein rypälelajike on Riesling. Toinen tunnettu lajike on Spätburgunder, joka muualla tunnetaan Pinot Noirina. Nautimme lounaan luostarin yhteydessä olevassa ravintolassa.
Majoitumme päivän päätteeksi idylliseen Rüdesheimin kaupunkiin, jossa on majapaikkamme koko matkan ajan. Rüdesheimin ravintoloissa on
mahdollisuus nauttia kevyttä iltapalaa ja kokeilla paikallista erikoiskahvia,
Rüdesheimer Kaffee, jossa kahvikupin pohjalle laitetaan kaksi sokerinpalaa,
kaadetaan päälle kuumennettua Asbach Uralt -brandya, joka sytytetään
palamaan, kaadetaan kahvi joukkoon ja kruunataan kermavaahdolla. Päivän
ajomatkan pituus noin 60 km.
10.10. keskiviikko
Aamiaisen jälkeen teemme päiväretken Mosel-joen laaksoon. BernkastelKuesin idyllinen kaupunki sijaitsee Trierin pohjoispuolella Mosel-joen rannalla. Vierailemme Weingut Dr. Pauly-Bergweilerin viinitilalla. Tila
on ollut suvulla jo viiden sukupolven ajan. Tutustumme viinitilaan sekä
maistelemme eri Riesling-viinejä. Lounaan nautimme Bernkastel–Kuesissa.
Jatkamme pohjoiseen Zeltingenin kaupunkiin ja teemme tunnin kestävän
Mosel-risteilyn, joka päättyy Traben–Trarbachin kaupunkiin. Paluu Rüdesheimiin, loppuilta on vapaata aikaa. Päiväretken pituus 190 km.
11.10. torstai
Aamiaisen jälkeen matkaamme oppaan johdolla takaisin Moselilta Rheinjoelle jokilaivalla. Laivareitti: Rüdesheim–Bingen–Assmannshausen–Lorch–
Bacharach–Kaub–Oberwesel–St. Goar–St. Goarshausen–Bad Salzig–Kamp
–Bornhofen–Boppard–Braubach.
Alue on nimeltään Mittelrhein, jonne roomalaiset saapuivat pari tuhatta
vuotta sitten. Viininviljelys alkoi täällä 500-luvulla. Kuuluisa kohta on Lorelei, jossa erään tarun mukaan noituudesta syytetty Bacharachin neito heittäytyi Reiniin ja lumosi jokilaivojen kapteenit ohjaamaan veneet murskaksi Lorelein kalliota vastaan. Nousemme laivasta Braubachin pikkukaupungissa, jossa tutustumme Marksburgin keskiaikaiseen linnaan. Linnakierroksen jälkeen jatkamme matkaa Koblenzin kaupunkiin, jossa Mosel- ja
Rhein-joki yhtyvät. Yhteinen lounas päivän aikana. Illaksi palaamme takaisin hotellille. Päiväretken pituus 160 km.
12.10. perjantai
Aamiaisen jälkeen lähdemme oppaan kanssa köysirataa pitkin ylös Niederwald-muistomerkille. Köysiradan pituus on 1,4 km. Niederwald-monumentti vuodelta 1883 pystytettiin Ranskan ja Saksan välisen sodan
(1870–71) muistoksi. Sodan voitto mahdollisti pikkuvaltioiden yhdistymisen
Saksan keisarikunnaksi. Muistomerkiltä on upeat näkymät alas Rheinille.
Matkamme jatkuu Johannisbergin linnaan. Se sijaitsee Geisenheimin ja
Winkelin välillä, on Saksan kuuluisimpia viinilinnoja. Siellä ovat käyneet

mm. Thomas Jefferson, Goethe ja Saksan rautakansleri Otto von Bismarck. Johannisbergissä kehitetty myöhään korjattava Spätleseksi kutsuttu
viini loi perustan kuuluisille saksalaisille jalohomeviineille. Tutustumme talon viinikellariin ja maistelemme viittä Riesling-viiniä. Tilan myymälässä on
mahdollisuus tehdä ostoksia, siellä myydään tunnettua Fürst von Metternich -kuohuviiniä. Nimi juontuu siitä, että Keisari Franz I lahjoitti tilan
kyseiselle ruhtinaalle. Tarjolla on myös harvinaisia laatuja, kuten Goldlack–Trockenbeerenauslese ja Blaulack–Eiswein -viinejä.
Tilavierailun jälkeen ajamme Rheinland–Pfalzin osavaltion pääkaupunkiin Mainziin. Kaupunki sijaitsee Rheinin ja Mainin yhtymäkohdassa, jonne
roomalaiset perustivat linnaleirin. Lounas nautitaan tyypillisessä viiniravintolassa. Päiväretken pituus 65 km.
13.10. lauantai
Aamiaisen jälkeen lähdemme Heidelbergiin.Teemme opastetun kierroksen vanhassa kaupungissa, jossa on mahdollisuus vierailla Heidelbergin
linnassa (lisämaksusta). Lounas paikallisessa ravintolassa ja hetki aikaa esimerkiksi ostoksille. Iltapäivällä kuljetus Frankfurtiin, josta Finnairin paluulento Helsinkiin klo 9.25–22.50.
Majoitus koko matkan ajan Rüdesheimissa: Ringhotel Central–
Superior ***
Matkan hinta: 1480 €/hlö, kun ryhmässä on min. 20 lähtijää
Matkan hintaan sisältyy: Finnairin lento Helsinki–Frankfurt–Helsinki
lentoveroineen, majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa, aamiainen, lounas
joka päivä, viininmaistajaiset kolmella eri viinitilalla matkaohjelman mukaan, jokilaivamatkat, retket ja sisäänpääsyt matkaohjelman mukaisesti,
suomenkielisen oppaan palvelut koko matkan ajan, tilausajokuljetukset
bussilla ohjelman mukaan, toimisto- ja palvelumaksut.
Lisämaksusta: Yhden hengen huone 180 €, istumapaikkavaraukset Finnairin lennoille.
Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Hinnat perustuvat helmikuussa 2018 voimassa oleviin valuutta- ja
verotietoihin. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä.
Varaukset ja lisätiedot:
Kon-Tiki Tours/MatkaSeniorit sähköpostitse info@kontiki.fi tai
09 466 300 tai verkkokaupassa www.kontiki.fi

