Seefeld 31.7. – 7.8.2022
ALUSTAVA MATKAOHJELMA

⚫ Seefeld sijaitsee Saksan ja Itävallan välisen solan
korkeimmalle kohdalla yli 1100 metrin korkeudella.

Tarkennukset ovat mahdollisia
Aamiainen hotellissa päivittäin

08:00 - 10:00
sunnuntaina 7.8. aamiaisaika alkaa klo 04:45
(kotimatkapäivä)
Päivällinen hotellissa
1.8. alkaen klo 18:00 - 20:00 (lauantaina 6.8. klo 17:30)
Saunaosasto avoinna päivittäin
Vapaasti käytettävissä sauna, höyrykylpy
ja infrapunasauna; maksullisia poreamme ja solarium
Hieronta-ajat varataan etukäteen hotellin vastaanotossa

Sunnuntai 31.7.
13:00 ilmoittautuminen matkanjohtajalle
ja lähtöselvitys Helsinki-Vantaan lentoasemalla,
terminaalissa T2 Finnairin lähtöaulassa
16:15 Finnairin lento lähtee Helsingistä
17:50 Paikallista aikaa (Helsingin aika -1 tunti) tulo Müncheniin.
Bussimatka (noin kaksi tuntia) Seefeldiin maisemareittiä
Garmisch-Partenkirchenin kautta.
Seefeldissä majoittuminen hotelli Centraliin, päivällinen hotellissa

⚫ Bussimatkalla Seefeldiin sivuutamme mm.
Garmisch-Partenkirchenin hyppyrimäen.

Maanantai 1.8.
08:00 – 10:00 Aamiainen hotellissa
10:00 Tervetulotilaisuus hotellin kokoushuoneessa
12:00 Tutustumme kiertokävelyllä Seefeldin keskustaan
16:30 Elämää Alpeilla (hotellin kokoushuone)
18:00 Päivällinen

⚫ Hotellimme sijaitsee kävelykatualueen
tuntumassa. Kaikissa huoneissa on parveke.
Huoneiden sisustus vaihtelee huonekohtaisesti.

Tiistai 2.8.
10:00 Lähtö bussilla hotellista: tutustumme Grassmayrin vuonna 1599
perustettuun kellovalimoon ja -museoon sekä Innsbruckin
vanhaan keskustaan. Omaa aikaa Innsbruckissa.
Gondolihissiretki 2000 m:n korkeuteen Seegrubelle (säävaraus)
tai tutustuminen Hofburgin keisarilliseen palatsiin.
17:30 mennessä paluu hotelliin.

⚫ Rinnevaunu vie Seefeldissä yli 1700 metrin
korkeuteen Rosshüttelle. Lisämaksullinen retki;
tarkat tiedot perillä Seefeldissä. Säävaraus.

⚫Grassmayrin kellovalimo Innsbruckissa on

⚫ Kaunis Innsbruck, Tirolin pääkaupunki, on

⚫ Olympiakaupunki Seefeld on eloisa yhteisö,

toiminut vuodesta 1599. Yritys on edelleen
saman suvun hallussa. Täälläkin käymme.

asukasluvultaan Itävallan viidenneksi suurin
kaupunki. Tutustumme Vanhan kaupungin
ytimeen. Omaa aikaa kaupungissa.

jonka kesää kaunistavat myös upeat
parvekekukat lähes jokaisessa talosssa.

Torstai 4.8.
10:00 Päiväretki Fulbmesiin Stubaitalin laaksossa.
Vierailemme mm. ainutlaatuisessa Tirolin
jouluseimimuseossa.

Lauantai 6.8.
11:00 Ohjattu retki Mösernin kylään
alppimaiden Rauhankellolle. Säävaraus.
Meno omalla bussilla, paluu kävellen (noin kaksi tuntia).
Seefeldiin voit palata myös vuorobussilla
(matkalipun hinta on noin neljä euroa;
bussimatka kestää kymmenenkunta minuuttia).
Retkelle voit ottaa omat eväät mukaan.
17:30 päivällinen hotellissa

⚫ Vierailu Fulbmesissa avaa monin tavoin
näkymiä elämään Alpeilla.

Sunnuntai 7.8.
04:45 alkaen aamiainen tarjolla hotellissa
06:30 lähtö kohti Münchenin lentoasemaa,
12:10 Finnairin lento lähtee Münchenistä
15:35 tulo Helsinki-Vantaan lentoasemalle

Kiitos matkaseurasta!

⚫ Alppimaiden Rauhankello Mösernin

⚫ Wildmoosalmin ulkoilualueelle pääsee Seefeldin keskustasta kätevästi retkibussilla.
Bussimatka kestää neljännestunnin.

kylässä on kumahdellut rauhaa alppimaille
vuodesta 1997. Kellon luona avautuu yksi
Alppien kauneimmista maisemista.
Kymmenen tonnin painoinen kello on
valettu Innsbruckissa Grassmayrin
kellovalimossa.

Yksisarvinen on
Seefeldin vaakunaeläin
⚫ Itävallassa on lähes jokaisessa
pienessäkin kylässä oma vapaapalokunta
ja soittokunta. Kuvassa Seefeldin
puhallinorkesteri.

Seefeld on myös musiikin ystävän
ja aktiivisen liikkujan toivekohde
Kesällä Seefeldissä järjestetään ulkoilma- ja kirkkokonsertteja.
Kesäkauden konsertit ja muut tapahtumat
tiedämme kesällä 2022.
Ulkoilijalle ja muuta liikuntaa harrastavalle
Seefeld tarjoaa runsaasti hyviä vaihtoehtoja.
Kävely- ja vaellusreittejä on ympärillämme
satoja kilometrejä. Reittien taso vaihtelee helpoista
kävelymatkoista vaativiin vaelluksiin, lyhyistä
kävelyretkistä päivien mittaisiin taipaleisiin.
Pyöräilijälle on tarjolla erilaisia reittejä yllin kyllin. Selkeiden
reittikarttojen avulla voit helposti kulkea kauemmaskin.
Myös sähköpyörän varusteineen voit vuokrata päiväksi
tai pidemmäksi ajaksi.
Uimaan voit ulkosalla pistäytyä Seefeldin Wildsee-järvessä.
Sisäuintia varten on tarjolla Seefeldin Olympiauimala,
jossa ovat sekä sisäaltaat että ulkoalue.
Valitsitpa mitä tahansa liikunnan muotoja, maisemat ovat
aina yhtä kauniit. Meiltä saat tarvittaessa ohjeita ja neuvoja.
Seefeldin matkailutoimisto on hyvänä tukena myös liikuntaan.
Matkan tarkennettu sisältö ja päiväohjelmien keskinäinen
järjestys päätetään lopullisesti perillä.
Matkaa koskevat tiedustelut ja imoittautuminen matkalle:
Juhani Viikari puh. 045 1971 200

Tämä matka sopii myös Sinulle,
joka käytät liikkumisen apuvälineitä
ro

Käyttämämme luokitus
Esteetön
Helppokulkuinen
Kohtuullinen
Kuljettavissa
Vaatii kulkutukea
Hankalakulkuinen
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