
 

     
 
Mozart viikot Salzburgissa 27-30.1.2022 
Oopperakonsertti Cosi fan tutte sekä Wienin filharmonikkojen konsertti  
 

    
 
Matkaohjelma lyhyesti 
 
27.01.2022  1. päivä torstai   München-Salzburg 
Lento Helsingistä Müncheniin, jossa suomenkielinen opas vastaanottaa ryhmän ja bussikuljetus yksityisellä bussilla 
Salzburgiin. Tänään on Wolfgang Amadeus Mozartin syntymäpäivä ja opas kertoo matkan aikana lisää säveltäjän 
elämästä. Matkan varrella yhteinen lounas.  
Majoittuminen iltapäivällä hotelliin. 
 
Mozartwochen intendantti Rolando Villazon järjestää vuosittain pienen laulutuokion ja syntymäpäiväonnittelut 
Mozartille säveltäjän syntymäkodin edustalla klo 18. Tällöin kuullaan kadulla meksikolaisia lauluja hänen  
kollegojensa kanssa.  
Ilta vapaata. 
 
Salzburg on barokkiarkkitehtuurin helmi Alppien pohjoispuolella. 
Arkkipiispat, teettivät 1600- ja 1700-luvuilla tilaustöinään barokkikirkot, rakennusten julkisivut, suihkulähteet, 
puutarhat, jotka nykypäivänäkin ovat olennainen osa Salzburgia. Kaupunki on hyvällä syyllä ansainnut lisänimen 
"Pohjoinen Rooma".  Kellotorni ja kuuluisa suihkukaivo hevosineen ovat myös vaikuttavia nähtävyyksiä. 
 



 

   
 
28.01.2022  2. Päivä  perjantai Kävelykierros ja oopperakonsertti   
Aamiaisen jälkeen tutustumme Salzburgin nähtävyyksiin kävellen.  
Kävelykierroksemme kohdistuu Salzburgin vanhaan kaupunkiin, jossa silmiemme eteen avautuu vuosisatojen historia; 
keskiaikaiset talot, sisäpihat, kirkot, varhaisia barokkirakennuksia, vanhat luostarit, hautausmaa, Salzburgin 
Juhlaviikkojen konserttitalot, Mirabell palatsi, upean vihreä Salzach joki ja kaikkien yllä kohoava Hohensalzburgin linna. 
 
Illalla oopperakonsertti. Kävely hotellilta historialliseen ja maailmankuulun Felsenreitschulen esityspaikkaan, joka 
alkujaan oli kallion sisällä oleva ratsastushalli. Täällä on kuvattu osia Sound Of Music elokuvan laulukilpailusta. 
Oper Konzertant – Opperan ja konsertin on välimuoto, estradilla pienet huonekalut ja symboliset lavasteet.  
 
Mozart: Cosi fan tutte  
Cappella Andrea Barca (orkesteri), Bachchor Salzburg (kuoro) 
Sir András Schiff (Kapellimestari), Rolando Villazón (näyttämömestari), Davy Cunningham (valot)  
Sylvia Schwartz (Fiordiligi, Sopraano), Kate Lindsey ((Dorabella, Mezzosopraano)  
Luca Pisaroni (Guglielmo, Bassobaritoni) , Mauro Peter (Ferrando, Tenori)  
Bianca Tognocchi ((Despina, Sopraano)) ,Furlanetto (Don Alfonso, Bassobaritoni)  
Paluu oopperan jälkeen hotelliin. 

  
 
29.01.2022  3. Päivä  lauantai Mozartin syntymäkoti ja illalla Wienin filharmonikkojen konsertti 
Aamiaisen jälkeen tutustumme Getreidegassella sijaitsevaan Mozartin synnyinkotiin, jossa alkuperäisissä tiloissa 
näyttely hänen elämästään ja perheestään. Mozart syntyi täällä 27.1.1756 ja asui asui vanhempiensa ja Nammern 
sisarensa kanssa vuoteen 1773. Mozart-säätiö perusti museon jo vuonna 1880. Museossa on esillä historiallisia 
instrumentteja, muistoesineitä, muotokuvia, asiapapereita ja kirjeitä.  
Kierroksen aikana kuullaan paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia Mozartin elämästä. 
 
Illalla konsertti Salzburgin juhlaviikkojen isossa konserttisalissa Großes Festspielhaus. 
Kapellimestari Daniel Barenboim, Orkesteri Wiener Philharmoniker  
Viulu Rainer Honeck, Fagotti Sophie Dervaux  
 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Konzert B-Dur für Fagott und Orchester KV 191 
Konzert B-Dur für Violine und Orchester KV 207 
Konzert Es-Dur für Klavier und Orchester KV 271 „Jeunehomme“- oder „Jenamy“- Konzert 



 

30.01.2022  4. Päivä sunnuntai Salzburg- Oberndorf-München-Helsinki 
Aamiaisen jälkeen klo 10 lähtö lyhyen ajomatkan päässä sijaitsevaan pieneen kylään, 
nimeltään Oberndorf bei Salzburg, josta maailmankuulu, 200 vuotta vanha joululaulu “Jouluyö, Juhlayö” on 
lähtöisin. Se soitettiin ensimmäisen kerran Oberndorfin kylän kirkossa 1818 jouluaattona.  
Käymme paikallisessa museossa ja pikkukylän kappelissa, jossa muistetaan laulun säveltäjää ja tekstin kirjoittajaa.  
Lounaan jälkeen kuljetus bussilla Münchenin lentokentälle, josta lento Helsinkiin.  
 
Finnair lennot: 
27.1. klo 07.50–09.30 Helsinki-München, AY1401 
30.1. klo 18.45–22.30 München-Helsinki, AY1406 
 

    
Majoitus Arcotel Castellani****   
Alpenstraße 6,  A-5020 Salzburg  https://castellani.arcotel.com/en/location/ 
Hotelli sijaitsee puistossa, lähellä Salzach-jokea, noin 15 minuutin kävelyn päästä Salzburgin vanhasta kaupungista.  
Helppo ja suora kävelymatka esim. joen rantakatua pitkin tai rauhallisen yliopistokorttelin kautta.  
Mukavissa huoneissa kylpyhuone, wc, hiustenkuivaaja, TV, puhelin, tallelokero, minibaari, silitysrauta, wifi.  
Hotellilla oma a la carte ravintola ja baari. Puutarhassa istuimia ja terassia. 
 
Matkan hinta: 2 hengen huoneessa: 1.466 €/hlö,  1 hengen lisämaksu: +112 € 
 
Hintaan sisältyy: 
 
-lennot turistiluokassa 
-lentokenttäkuljetukset  
-majoitus 2 hh tai 1 hh huoneissa 
-buffee aamiaiset päivittäin 
-2 lounasta  
-retket ohjelman mukaan suomenkielisen oppaan johdolla 
-liput Cosi fan tutti  Oopperakonserttiin  
-liput Wienin filharmonikkojen konserttiin 
-arvonlisäveron + muut verot 
 
Hintaan ei sisälly: muita aterioita tai juomia, matkavakuutusta 
Matka edellyttää minimi osallistujamäärän, 15 hlöä. Ohjelma ja aikataulu sitoumuksetta.   
Lähtökirje ja e-lentoliput lähetetään kotiin noin 1 kk ennen matkan alkua. Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen 
liitteenä. Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia 
peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta.  
 
Matkanjärjestäjä/matkanvälittäjä on asettanut matkapalveluyhdistelmien laissa (921/2017) tarkoitetun vakuuden  
Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki. 
SoileTours on KKV:n hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä, Rekisteritunnus 3725/00/MjU Smal 24955.  
Puhelin: 09-41 29 344. Sähköposti: info@soiletours.com. www.soiletours.com.  
 


