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PATIKKAMATKA REIN & MOSEL

Platser kvar: Peruttu!
Från: 26.09.2022
Till: 01.10.2022
Maanantai – Lauantai
6 päivää
Matkan hinta
Vaasasta
1480 € / henkilö
Helsinki-Vantaa lentokentältä:
1390 € / henkilö
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Yhden hengen huone +200€
Hintaan sisältyy
Lentomatka meno-paluu
Hotellimajoitukset aamiaisella, 2-hengen huoneissa.
Bussikuljetukset lentokentän ja majoituspaikkojen välillä.
Liput juniin, jokilaivaan ja gondolihissiin. Opastuskierrokset tutustumiskohteissa.
3x lounas, 2x illallinen, 2x retkieväät, 1x viininmaistiainen.
Kokeneen suomenkielisen vaellusoppaan palvelut koko matkan ajan.
Hintaan ei sisälly
Muut ruokailut
Matkavakuutus
Matkan tilaus- ja peruutusehdot
Ei ennakkomaksua.
Loppusuoritus matkasta 2 kk ennen matkaa.

Jos matka peruutetaan viimeistään 65 vrk ennen matkan alkua, peruutuskulut ovat 250
€/henkilö.
64 vrk – 30 vrk ennen matkan alkua tulleista peruutuksista peritään varausmaksu 500 €.
Tämän jälkeen tulleista peruutuksista peritään matkan täysi hinta.
Dagsprogram
1 päivä
Mosel
Lähtö Vaasasta klo 05:50 ja Helsingistä klo 07:40. Saavumme Finnairin aamulennolla Frankfurtiin klo
09:20, jossa opas ja bussi odottavat meitä.
Lähdemme ajamaan kohden Moselia. Jonkin matkaa ajettuamme pidämme lounastauon pienessä
viehättävässä kylpyläkaupungissa, jatkaen sitten matkaa. Saavumme Moselille ja ajelemme
viinirinteiden reunustamaa jokivartta eteenpäin Cochemiin, saapuen perille varhaisella iltapäivällä.
Majoituttuamme hotelliimme kävelemme Reichsburgin linnalle kaupungin yläpuolella, ja
tutustumme opastetulla kierroksella linnaan. Opastuskierroksen jälkeen kävelemme takaisin alas
kaupunkiin ja tästä eteenpäin ilta on vapaassa käytössä, omin päin pieneen vilkkaaseen joenrannan
turistikaupunkiin tutustumiseen.
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2 päivä
Mosel
Hotellissa nautitun aamiaisen jälkeen pakkaamme mukaan eväät, ja kävelemme
läheiselle rautatieasemalle. Lyhyen matkaa Moselin rantarataa junalla ajettuamme nousemme pois
viehättävässä jokirannan pikkukylässä. Täältä alkava ensimmäinen patikkaosuutemme johdattaa
meidät romanttista purolaakson polkua seuraten saksalaisen linnaromantiikan ideaalimallille, syvän
metsälaakson pohjalta kohoavalle Burg Eltzille. Teemme opastetun kierroksen linnan
mielenkiintoisissa keskiaikaisissa
sisätiloissa, katsoen myös linnan aarrekammion taideteokset ja esineet. Kierroksen päätyttyä
pidämme tauon, syöden eväät ja pistäytyen linnan kahvilaravintolassa, ennen kuin jatkamme
vaellusta vaihtelevassa mielenkiintoisessa maastossa, kohti jokirannan seuraavaa paikkakuntaa.
Lopussa, ennen alas joelle laskeutumista nautimme ylhäällä upealla näköalapaikalla tarjolla olevan
viini- tai virvoitusjuomalasillisen. Alhaalla suuntaamme junalle, joka kuljettaa meidät takaisin
asuinpaikkaamme.
Päivän päättää yhteinen viiniravintolassa nautittu illallinen. Tämän jälkeen illan viettoa omaan
tahtiin.
Päivän vaellusosuus 8 km – 2.30 h – helppo, yhdellä keskiraskaalla nousulla ja keskijyrkällä laskulla.
3 päivä
Mosel
Aamiaiselta noustuamme pakkaamme valmiina odottavat eväät reppuihimme ja kävelemme
rautatieasemalle. Jos joku ei halua ottaa osaa päivän vaellusohjelmaan, hän voi tulla aamupäivän
myöhemmällä junavuorolla omin toimin lounaspaikalle. Taikka voi ajaa heti vaeltajaryhmän
mukana valmiiksi paikalle, tutkiakseen aamupäivän aikana kaunista viininviljelykylää, kulkeakseen
ympäröivissä viiniviljelmissä ja istahtaakseen sen viihtyisään jokirantaan.
Nousemme junaan, joka hetkessä kuljettaa meidät 4 km pitkän tunnelin läpi suoraan Moselin
suurimman mutkan toiselle puolelle. Perillä juna-asemalla kävelevät paikalle jäävät viereiseen
kylään. Vaeltajat aloittavat patikoinnin idyllistä purolaakson tietä, nousten sitten Euroopan
jyrkimmän viinivuoren Calmont loivaa takarinnettä sen huippuharjanteelle. Täällä pidämme tauon,
ihaillen ylhäältä avautuvaa huikaisevaa näkymää alas Moselin kiemurtelevaan jokiuomaan sitä
reunustavine viinirinteineen, ja syömme eväät. Käymme vielä huippuharjanteen kiehtovaa polkua
seuraten edestakaisin katsomassa paikalla aikanaan seissyttä, uudelleen rakennettua roomalaisten
vuoripyhättöä. Sitten laskeudumme serpentiinipolkuja ja maisemateitä pitkin alas kylään, jossa
tapaamme matkaryhmän muut jäsenet.
Nautimme yhdessä lounaan paikallisessa kellariravintolassa ja sen jälkeen tutustumme viinitilalla
viininvalmistukseen ja maistelemme tilan viinejä. – Palaamme idyllisessä maisemakulississa
leppoisaa vauhtia kulkevalla jokilaivalla Cochemiin, ja ilta on jokaisen omassa vapaassa käytössä.
Päivän vaellusosuus 10,5 km – 3.0 h – keskiraskas.
4 päivä
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Rein
Aamiaisen jälkeen luovutamme huoneet ja lastaamme matkatavarat bussiin.
Ajamme Moselin varren näköalareittiä Koblenziin ja siellä Reinin ja Moselin yhtymäkohtaan
”Deutsches Eck”. Ihailemme täällä seisovalla suurella keisarin ratsastajapatsaalla näkymää Reinille ja
vastapäiselle Euroopan suurimmalle maalinnoitukselle. Jatkamme eteenpäin Reinin vartta
viinirinteiden, kuuluisan Loreleyn kalliojyrkänteen ja lukuisten vanhojen linnojen reunustamaa
reittiä Rüdesheimiin, joka on tunnettu eloisa viininviljely- ja turistikaupunki Reinin varrella,
maailmankuululla viinitupakujalla ”Drosselgasse”. Nautimme ”viininviljelijän lounaan”
viiniravintolassa.
Majoituttuamme hotelliimme, ajamme gondolihisseillä ylös „Niederwalddenkmal“-patsaalle, Saksan
valtioiden v. 1871 yhdeksi keisarikunnaksi yhtymisen suurelle muistomerkille, jolta avautuva upea
näkymä alas Reinille on yksi Saksan “kansallisnäköaloista”. Täältä vaellamme Reinin yläpuolella
kulkevaa näköalapolkua pitkin Ehrenfels’in linnarauniolle. Hurmaavalla näköalapaikalla tarjotun
viini- tai virvoitusjuomalasillisen jälkeen palaamme viinirinteen terassipolkuja myöten alas
kaupunkiin ja hotellille. Ilta on vapaaseen käyttöön, kaupunkiin tutustumiseen, sen ostoskujilla ja
viini- tai oluttuvissa vierailuun.
Päivän vaellusosuus 6 km – 2.0 h (taukoineen) – helppo.
5 päivä
Rein
Aamiainen ja lyhyt junamatka seuraavalle paikkakunnalle. Täältä vaellamme Reinin yläpuolella
kulkevia panoraamateitä ja metsäpolkuja pitkin eriskummallisen lähihistorian omistavan
”Vapaavaltio Pullonkaulan” läpi Kaubiin Reinillä. Kahden liittovaltion rajalla idyllisessä purolaaksossa
pidämme tauon ”rajavoudin” metsämajalla, jossa on tarjolla ostettavaksi ja ulkona nautittavaksi
grillituotteita, savustettua paikallista purotaimenta yms. sekä viiniä ja muita juomia. –
Vaellus päättyy historialliseen Kaubin kylään, jonka edustalla keskellä virtaa seisoo Reinin erikoisin
linnarakennus, pieni Burg Pfalz. Täältä ajelemme junalla takaisin Rüdesheimiin. – Matkan
päätösillan vietämme viiniravintolassa, musiikin kera aterioiden.
Päivän vaellusosuus 10,5 km – 2.30 h – keskiraskas.
6 päivä
Paluumatka
Aamiaisen jälkeen lentokentälle, lähtöselvitykseen ja paluulennolle Finnairin koneella. Lähtö klo
11:45 Frankfurtissa, Helsingissä klo 15:10. Jatkolento Vaasaan lähtee klo 16:20, saapuminen
Vaasaan klo 17:20.

Mahdolliset koronarajoitukset sekä sää- ja muut olosuhteet sekä laivojen myöhemmin julkaistavat
aikataulut saattavat aiheuttaa suunniteltuun ohjelmaan joitakin muutoksia.
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Tällä matkalla pääset näkemään Reinin ja Moselin perinteiset matkailumaisemat aivan
uudenlaisesta perspektiivistä. Vaelluspolut kiertävät upeasti jokilaaksot, metsäkukkulat sekä
viinirinteet.
Majoitumme molemmissa kohteissa pienissä vilkkaissa viini- ja turistikaupungeissa.
Matkapäivät sisältävät patikoinnin ja maisemaelämysten ohella kiehtovia tutustumiskohteita ja
kokemuksia: linnoja, luostarin, historiallisia monumentteja, gondolihissillä ja jokilaivalla ajelun,
viininmaistiaisia ja viihtyisiä viiniravintoloita.
Matka soveltuu hyvätasoisen kävelykunnon ja motoriikan omaaville. Vaellusten päiväetappien
pituus vaihtelee 6-11 km välillä, vaikeusasteeltaan suhteellisen helpoista keskiraskaisiin, jyrkempiä
nousu-osuuksia sisältäviin. Maasto vaatii tukevat vaelluskengät. Retkille tarvitaan vettä hylkivä
vaellusasu ja pieni selkäreppu. Aurinkolasit samoin kuin vaellussauvat ovat suositeltavia.
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