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JOULUTORIMATKA WIENIIN JA BRATISLAVAAN  
 

Lähde kokemaan tunnelmalliset joulutorit kahteen eri kaupunkiin. Wien on Itävallan pääkaupunki, joka sijaitsee Tonavan 
rannalla. Tämä yksi Keski-Euroopan kiehtovimmista kaupunkikohteista kätkee sisäänsä arkkitehtuuria ja kulttuuria, 
lukuisia museoita ja palatseja.  Noin tunnin ajomatkan päässä sijaitsee Bratislava-Slovakian pääkaupunki.  Kaupungissa 
on puistoja, pieniä kujia ja upeita kirkkoja sekä tietysti ihana sijainti Tonavan rannalla.  
 

 
 
 
Matka-aika 29.11. – 2.12.2019 (3 yötä) 

 
Matkakohde  Wien, Itävalta ja Bratislava, Slovakia 

 
Ryhmän koko 30 henkilöä  

 
Lentoaikataulut Oulu  Helsinki  0550 – 0655 

 Helsinki  Wien  0830 – 1000  
 Wien  Helsinki  1915 – 2245 
 Helsinki  Oulu  2355 – 0105+1 
 
Alustava matkaohjelma  

 
Perjantai 29.11 

Aikainen aamulento Oulusta Helsingin kautta Itävallan Wieniin.  
Saapuminen Wienin lentokentälle aamulla jossa on vastassa suomenkielinen  
opas ja bussi. Kuljetus lähtee kohti Bratislavaa, jonne on noin tunnin matka.  
Matkan aikana kuulet kiinnostavimmat asiat Bratislavasta ja Slovakiasta.  

 
Saapuminen hotellille ja majoittuminen huoneisiin.  
Iltapäivällä kävellen tutustumaan Bratislavan vanhaan kaupunkiin ja 
 joulutoreihin. Ilta on vapaata aikaa tutustua kaupunkiin ja joulutoreihin. 
 
Lauantai 30.11 

Aamiainen hotellissa omaan tahtiin. 
Päivä vapaata aikaa tutustua Bratislavaan ja sen joulutoreihin 

 
Sunnuntai 1.12 

Aamiainen hotellissa omaan tahtiin.  
Päivä vapaata aikaa tutustua Bratislavaan ja sen joulutoreihin. 
 
Maanantai 2.12 

Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen matka jatkuu oppaan kera kohti Wienin kaupunkia. Matkan aikana kuulette Wienistä 
ja Itävallasta. Saapuessanne Wieniin ohjelmassa on kiertoajelu kaupungin nähtävyyksiä katsellen . Jalkautuminen 
bussista ja jatko joulutoreille kävellen. Iltapäivä vapaata aikaa tutustua joulutoreihin ja nauttia omakustanteista lounasta..  

 
iIlan päätteeksi kuljetus Wienin lentokentälle ja paluulento Helsingin kautta Ouluun. 

 



 

 

  
Majoitustiedot Hotelli Devin **** / Riecna 4, Bratislava 

 
 Hyvä 4* Hotelli Devin sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa, Tonavan rannalla, Vanhan 

kaupungin aluella. Hotellissa on kaikkiaan 100 huonetta, joissa on WC, kyplyhuone, 
SAT-TV, minibaari, puhelin ja ilmastointi. Hotellissa on tarjolla myös ranskalainen 
ravintola, kahvila ja aulabaari, kongressikeskus, joka sis. usemapia kokoushuoneita, 
kuntosali, sauna, poreallas ja solarium. Hotellin vastaanotto on auki 24t/vuorokaudessa. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hintaan sisältyy  

- Lennot Finnairin reittikoneella turistiluokassa 
- Majoitus jaetussa 2hh 3 yötä 
- Aamiaiset hotellissa 
- Suomenkielinen opas ohjelman mukaisesti 
- Aikataulun mukainen ohjelma mutta ei sisällä ruokailuja 
- Verot ja viranomaismaksut 
- 1 matkalaukku 23kg ruumaan + 8kg käsimatkatavara /hlö  

 
  

 Matkan hinnat ja toteutuminen edellyttävät vähintään 14 matkustajaa. 
 
Matkan hinta 735 € / henkilö  

   
 
Lisämaksusta Muita lisäpalveluja (retkiä, opastuksia, ruokailuja) varaamme toiveidenne mukaan. 

 
 1hh lisämaksu 175e. 
 
Ilmoittautuminen  Puh 08-336900 tai myynti@oulunmatkatoimisto.fi 

  
 
Matkan maksaminen Ennakkomaksu 400e/hlö 23.9 mennessä. Loppumaksu kuusi viikkoa ennen matkaa, 

ellei yhteistyökumppanimme toisin ilmoita.  
 
 
 
  

Matkaterveisin, 
 
OULUN MATKATOIMISTO OY 
 
Riikka Eklund 
 
Kirkkokatu 11 A 9 
90100 Oulu 
0447478326 
riikka.eklund@oulunmatkatoimisto.fi 
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