
 

 

             

Tonava kaunoinen kohtaa valssin ja oopperan 20-27.9.2020 

Engelhartszell (Passau)-Wien- Esztergom-Budapest-Bratislava-Melk 

  
Jokiristeily Euroopan kauneimmissa maisemissa on oma maailmansa.  
Oikealla ja vasemmalla Tonavaa reunustaa maisemallinen leikittely, johon aineksia antavat kumpuileva maasto, 
säännölliset viiniviljelmät, barokkikupolit keskellä idyllisiä pikkukyliä, kukkakedot sekä metsäniityt.  
 

Maailmanhistoriaan kirjatut palatsit heijastuvat veden pintaan, jo aikoja sitten valloittamattomuutensa 
menettäneet linnat katsovat uneksien yli virran. Tonavan hopeanharmaa uoma ei vain luo maalauksellisia 
maisemia, vaan yhdistää aikojen alusta ihmiskunnan Euroopan historiaan. 
 
Matkaan sisältyy runsas täysihoito juomineen sekä 2 suomeksi opastettua retkeä! 
Matkanjohtaja mukana Helsingistä lähtien huolehtimassa kaikista käytännön järjestelyistä. 
 
Matkaisäntänä kulttuurivaikuttaja Aarno Cronvall, jonka esitelmistä saadaan nauttia risteilyn aikana. 
 

  



 

 

 Matkaohjelma: 
 

Su 20.9.  1. Päivä   Helsinki-Munchen- Engelhartszell (Passau) 
Lento Helsingistä Muncheniin. 
Bussikuljetus laivalle Engelhartszelliin Passauhun.  
 

                             Laiva nostaa ankkurin klo 17.00 ja risteily alkaa. 
Matkalaiset toivotetaan tervetulleeksi. Illallinen laivalla. Risteillään yön yli. 

 
Ma 21.9.  2. päivä   Wien  Laiva saapuu klo 13:00 
  Lounaan jälkeen saavutaan Wieniin, joka on musiikin ja elämän ilon täyttämä kaupunki,  
                               ja ollut maailmankeskus yli kuuden vuosisadan ajan. 

Kaupungin makupaloja ovat Sachertorttu, Wienervalssi, Heuriger-viini ja Pyhän Tapanin Kirkko.  
Suomeksi opastettu retki (sis. hintaan).  
 

Illalla on mahdollisuus esim. valinnaiseen Musikvereinin konserttiin, jossa Wiener Mozart  
Orchester esittää valssin kuninkaan Johann Straussin sekä Wolfgang Amadeus Mozartin musiikkia. 
Tai valinnaisesti konsertti Konzerthausissa -Wienin sinfoniaorkesterin kotitalossa, tai nauttia oopperasta 
Volksoperassa tai Staatsoperassa. 
Matkatoimisto hankkii halukkaille liput konserttiin ennakkoon.   

  Laiva on laiturissa yön yli. 

                           
 
Ti 22.9.   3. päivä   Wien    Laiva lähtee klo 18:30 

Koko päivä aikaa käyskennellä Wienissä. 
Valinnaisia laivan kansainvälisiä retkiä tarjolla.  
Risteilemme yön yli. 

 
Ke 23.9.   4. päivä   Esztergom  Laiva saapuu klo 08:00 Laiva lähtee klo 10:30 
    Budapest     Laiva saapuu klo 15:00  
  Saavutaan aamulla Esztergomiin. Valinnaisia laivan kansainvälisiä retkiä tarjolla 
  Retkeläiset nousevat laivaan Budapestissa, jonne laiva saapuu klo 15:00. 

Budapest jakaa Tonavan kahteen osaan. Budan kukkulainen maisema ja joen toisella puolella avautuva 
eläväinen kaupunkimaisema yhdessä luovat Budapestin ainutlaatuisen tunnelman. 
 
Mahdollisuus illalla lähteä valinnaiseen Budapestin oopperaan tai balettiin. 
Matkatoimisto hankkii halukkaille liput konserttiin ennakkoon.   
Laiva on laiturissa yön yli.   



 

 

                              
To 24.9.  5. Päivä  Budapest   Laiva lähtee klo 18:00 

Suomeksi opastettu retki (sis. hintaan).  
Budapestin kauppahalli on nähtävyys. Värikäs halli tarjoaa kaikkea mikä on Unkarille tyypillistä; kauniita 
käsitöitä, herkullista makkaraa, mausteita, paprikaa, hyviä viinejä jne. Läheltä kauppahallia lähtee Vacvi katu, 
jossa muotivaatteet ja käsityöt houkuttelevat ostoksiin. Kadun pohjoispäässä Vörösmarty-aukiolla sijaitsee 
Itävalta-Unkarin monarkian tunnelmia henkivä Gerbeaud kahvila. Kahvilan dobostorta (suklaakakku) on 
kakuista paras.  
Tonavan molempia rantamia reunustavat mahtavat rakennukset illalla upeasti valaistuna,  
on mieleenpainuva elämys. Laiva nostaa ankkurin ennen illallista. Risteilemme yön yli. 

 
Pe 25.9.   6. päivä  Bratislava  Laiva saapuu klo 12:00  Laiva lähtee klo 17:00 
                 Saavutaan aamulla Bratislavaan.  
 Historiallinen Bratislava on Euroopan nuorimpia pääkaupunkeja.  

Bratislava nimettiin Slovakian tasavallan pääkaupungiksi vuonna 1993. 
 Viime vuosina on vanhoja palatseja ja historiallisia rakennuksia alettu kunnostaa entiseen loistoonsa.    
  Valinnaisia laivan kansainvälisiä retkiä tarjolla. 

Risteilemme yön yli. 

 
 
La 26.9.  7. päivä  Wachau 
  Risteily jatkuu läpi upeiden Wachaun maisemien kohti Melkiä 
    Melk    Laiva saapuu klo 12:00  Laiva lähtee klo 16:00 
  Valinnainen laivan kansainvälinen retki tarjolla 

Risteilemme yön yli. 
 
Su 27.9. 8. päivä   Passau    Laiva saapuu klo 07:00 
  Aamiaisen jälkeen jätämme tällä kertaa jäähyväiset laivallemme ja meillä on kuljetus lentokentälle. 
  Lento Munchenistä Helsinkiin. 
 



 

 

Lennot Finnair 
20.9.Helsinki-Munchen 08:00-09:30 AY1401 
27.9. Munchen-Helsinki 19:10-22:35 AY1406      

 
A-Rosa Donna  

Täysihoitoristeilyn hinta/hlö jaetussa kahden hengen hytissä  

  
S-luokassa 2.380 €/hlö, 14,5 m2, sijainti 1. kannella pieni ikkuna, (ei avattava)  

 
A-luokassa 2.540 €/hlö, 15,5 m2, sijainti 1. kannella, ikkuna (ei avattava) Hytti 3. henkilö: 2.140 €/hlö 
Hytti yhdelle omaan käyttöön +408€ 

  
C-luokassa 2.845 €/hlö, 16 m2, sijainti 2.kannella, ” Juliette parveke” Hytti yhdelle omaan käyttöön +499 € 
 
Hytit: Hyteissä on parivuode, muutamaan hyttiin saa 2 erilistä vuodetta. Joihinkin hyteistä saa vuodepaikat 3 hlölle. 
Hyttejä yhden hengen käyttöön rajoitetusti. Kaikissa hyteissä on suihku ja WC. Tupakointi sallittu ainoastaan aurinkokannella. 

 
Hintaan sisältyy:  
*Lennot turistiluokassa  
*Lentokenttäkuljetukset  
*7-yön risteily valitussa hyttiluokassa 
*Täysihoito laivalla (aamiainen, lounas, päiväkahvit, illallinen)  
*Juomat sis. myös alkoholijuomat (teetä, kahvia, virvoitusjuomat, viinit, olut, cocktailit, drinkit)  
*Laivan viihdetarjonta  
*Satamamaksut- ja verot  
*Opastetut suomenkieliset retket Wienissä ja Budapestissa 
*Aarno Cronvallin esitelmät matkan aikana 

 
Oikeudet mahdollisiin aikataulu/ohjelman muutoksiin pidätetään.  
Varaamme mahdollisuuden aikataulumuutoksiin, jotka johtuvat veden korkeuden ja säänvaihteluista, sekä                   
laituripaikoista. Kävelyreiteillä on monasti epätasaisia, mukulakivettyjä teitä ja niillä saattaa olla portaita. 
Retkiohjelma vahvistuu myöhemmin, jolloin tulemme lähettämään kaikille lisätietoja retkistä. 
 
Varustamo A-ROSA Flussschiff GmbH 
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä KKV 40/89/MjMvU  
anne@soiletours.com  www.soiletours.com  Kirkkotie 116a, 02570 Siuntio, puh. 09-4129344,  
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995     
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