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TIEDONHALUISTEN SENIOREIDEN MATKAKERHO
– yli 30 vuotta matkapalveluja senioreille –
OHJELMASSA KEVÄÄLLÄ ja KESÄLLÄ 2019
TAIDE- ja OOPPERAMATKA MILANOON 4.–8.3.

SAKSAN PIKKUKAUPUNGIT ja PERINTEET
kesäkuun alku
Tämä on linja-automatka: Lähdemme ensin laivalla Turusta
Tukholmaan, josta jatkamme Malmöön ja sieltä Tanskan kautta
Saksaan. Paluumatka tehdään toista reittiä Tanskan kautta.
Päivämatkoilla pysähdymme mielenkiintoisissa kohteissa.
Saksassa liikumme Hannoverin, Bremenin, Magdeburgin
alueilla. Esite valmistuu joulu–tammikuun vaihteessa.

Tämä viime syksylle suunniteltu matka siirrettiin keväälle.
Mukana upealla matkalla on Markku Piri, joka on rekrytoinut
milanolaisia ystäviään vastaanottamaan ryhmämme. Matkaan
sisältyy taidekohteiden lisäksi oopperassa käynti ja retki Verdin
kotikunnille. Varaukset mahdollisimman pian tai 30.12. mennessä.

PO-JOKI ja VENETSIAN LAGUUNI -risteily
8.–14.4.
Lennämme Venetsiaan ja nousemme MS Michelangelonimiseen laivaan. Kohteena laguunin kauniit ja kuuluista saaret
Murano, Burano ja lisäksi meille esitellään esim.Venetsiaa,
Bolognaa,Veronaa ja Polesellaa. Lopuksi tutustumme
Triesteen, josta paluulennot. Varaukset mahdollisimman pian
tai 10.1. mennessä

ETELÄ-NORJAN VUONOT ja MAISEMAT
28.7.–2.8.
Linja-automatka.
SKOTLANTI-TATTOO11.–14.8.

KIERTOMATKA TARUJEN ja HISTORIAN
PERSIAAN 26.4.–6.5.
Lennot ovat Teheraniin, josta kiertomatkamme maan
historiallisiin kohteisiin jatkuu. Asumme **** hotelleissa,
joita on ainakin 4. Maasto ei ole ihan helppokulkuista, mutta
kohteet ovat ainutlaatuisen mielenkiintoisia. Kadut ovat
erilaisia kuin ne, joihin olemme tottuneet. Teemme myös
kotivierailuja. Varaukset pian tai viimeistään 10.1. mennessä.

Tiedustelut ja esitteet:
Matkakerhon toimisto puh. 050 522 4447/Irmelin Isokoski,
s.posti matkakerho@naantalinmatkauppa.fi
Katsokaa myös sivujamme www. matkakerho.fi.
Matkat ovat osa Naantalin Matkakaupan senioritoimintaa.
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KYLPEMÄÄN KEVÄISEEN EGERIIN 14.–19.4.2019

LUKIJAMATKA VALKO-VENÄJÄLLE 4.–11.5.2019

Idyllinen barokkikaupunki ja sen kylpylät kuumien lähteiden mineraalivesineen tekevät Egeristä ihanteellisen kylpylämatkakohteen. Budapestin lentokentällä odottaa suomenkielinen opas,
joka vie ryhmän ensin keisarinna Sissin upeaan Gödöllön linnaan
matkalla kohti Egeriä.
Oppaan avustuksella tehdään lääkärin kanssa hoitosuunnitelma kuutta kylpylähoitoa varten. Suolahuone, hotellin kylpyläosasto saunoineen ja altaineen sekä Egerin kylpyläalue ovat päivittäin
halukkaiden käytössä.
Aamupäivien kylpylähoitojen jälkeen tutustutaan Egeriin kävelyretkellä ja Szilvásváradin Lipizza-museoon sekä nähdään vauhdikas hevosnäytös. Kokopäiväretkellä käydään Diósgyörin linnassa,
tutustutaan Tokajin kaupunkiin ja maistellaan viinejä Rákóczin
viinikellarissa.
Hotellina on tasokas Imola Platán ****. Finnairin edestakaiset
lennot Budapestiin 9:35–10:55 meno ja paluu 11:40–15:00. Matka maksaa 1540 euroa, yhden hengen huoneen lisämaksu 295
euroa. Matkanjärjestäjä ja varaukset sekä lisätiedot: OK-Matkat
Oy 09 2510 2050.

Vain lyhyen lennon päässä olet Valko-Venäjän pääkaupungissa
Minsikissä. Voit ihailla leveiltä bulevardeilta mahtipontisia rakennuksia. Ulkoilmamuseossa perehdytään kulttuurihistoriaan
toisessa museossa II maailmansodan tapahtumiin itärintamalla.
Bussimatkalla tutustutaan Mirin ja Njasvižin palatsilinnoihin, jotka
ovat Unescon maailmanperintökohteita.
Lähellä Puolan rajaa sijaitsevaan monien kulttuurien Brestiin
tutustumme puolen päivän kierroksella. Białowiežan metsän
kansallispuistoon, jossa helppokulkuisella reitillä näemme aitauksessa mm. visenttejä. Tutustumme Grodnoon ja Augustówin
kanavaan, joka rakennettiin Aleksanteri I:n käskystä. Kiertomatkamme päätteeksi palaamme 2 yöksi Minskiin. Minskin hotelli on
tasokas **** Double Tree by Hilton. Brestissä Hermitage-hotelli
(****), Grodnossa Neman-hotelli ***. Majoitus 2-hengen huoneissa, puolihoito. Suomalainen matkanjohto.
Lennot Finnairin koneella 7:45–9:00 Minskiin ja paluu 9:40–10:55
Helsinkiin. Matka maksaa 1.790 euroa, yhden hengen huonelisämaksu 440 euroa. Matkanjärjestäjä Olympia Kaukomatkatoimisto antaa
lisätietoja. Ilmoittautumiset p. 09 696 2770 tai olympia@olympia.fi
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