
 
SF-Caravanarit matka 
Berliini elää nykyään muurin sortumisen jälkeen uutta, 
suurenmoista aikaa.  Saksin osavaltion pääkaupunkia 
Dresdeniä kutsutaan sen taideaarteiden,  
barokkirakennusten ja luonnonkauniin Elben laakson 
sijaintinsa ansiosta myös Elben Firenzeksi.  
 
Berliinin läpi virtaa kaksi jokea, Spree ja Havel.  
Bussilla ja jalkaisin tehtävän Berliinin 
kaupunkikierroksen lisäksi tehdään risteily keskustan 
halki virtaavalla Spree-joella, joka näyttää Berliinin 
uudessa valossa ja samaan aikaan kaupungista saa 
hyvän yleiskuvan. Spree-joen varrelle on avattu monia 
uusia ravintoloita ja terasseja. Reitti sivuaa mm. uuden 
hallituskorttelin ja Berliinin historiallista keskusta-
aluetta. Useat tärkeät nähtävyydet sijaitsevat joen 
varrella kuten esim. Potsdamer Platz –aukio, 
liittopäivärakennus Reichstag, museosaari 
Museumsinsel, Berliinin tuomiokirkko jne. 
 
Näiden retkien lisäksi tutustutaan maanalaiseen  
Berliiniin. ”Berliner Unterwelten“- yhdistys tutkii  
ja suojelee Berliinin maanalaista arkkitehtuuria, kuten 
hylättyjä holveja, pommisuoijia ja rautatietunneleita. 
Berliini oli avainasemassa toisen maailmansodan  
aikana, ja tästä syystä se oli myös liittoutuneiden 
tärkeimpiä pommituskohteita. Oppaat vievät 
tutustumaan bunkkereihin, jotka ovat vielä samassa  
tilassa kuin sodan päättyessä. 
 
Elben Firenzeksikin kutsuttu Dresden houkuttelee 
vanhalla arkkitehtuurillaan ja modernilla 
otteellaan. Kaupungin kauniissa keskustassa 
jälleenrakennustyö on saatu valmiiksi ja monet 
kulttuurirakennukset ja Elben linnat kutsuvat 
matkailijoita. Rakennukset ovat pääasiassa 
tyyliltään renessanssia ja barokkia sekä 1900-
luvun rakennustyylejä. Tärkeimpiin nähtävyyksiin 
kuuluvat mm. Semper-ooppera, Zwinger-palatsi, 
Residenzschloss-linna ja Frauenkirche-kirkko. 
Suuri osa merkittävistä rakennuksista tuhoutui 
Dresdenin pommituksessa 1945, mutta 
nyttemmin kaupunkia on rakennettu takaisin 
vanhaan loistoonsa. 

Matkan aikana lisäksi vierailu Capron 
matkailuajoneuvo tehtaalla*, sekä pistäydytään 
maailman kauneimmassa maitokaupassa Pfunds 
Molkereissa. Meissenin posliinimuseon pajassa 
pääsemme näkemään itse, miten posliini 
valmistuu käsityönä. Viini- ja posliinikaupunki 
Meissen on täynnä charmia ja romanttista 
tunnelmaa, kapeita katuja ja kujia, historiallisia 
rakennuksia, jossa täydellinen keskiaikainen 
kaupunkikuva on säilynyt läpi vuosisatojen. 
 
Majoitukset  
1-2.10.2022 Lübeck Radisson Blu Senator Hotel 
2-4.10.2021 Berliini Best Western Hotel am Spittelmarkt 
4-7.10.2021 Dresden Leonardo Hotel Dresden Altstadt 
 
Laivamatkat Finnlines 
30.9.2022 Helsinki-Travemunde klo 16:15.  
1.10.2022 perillä klo 21:30   
8.10.2022  Travemunde-Helsinki klo 03:15 
9.10. perillä klo 10:00 
 
Matkan hinta 2 hlö sisähytti/huone: 1.390 €/hlö  
tai ikkunahytti/huone +75 €/hlö 
(1 hlö hinta sisähytti/huone: 1.739 €/hlö  tai   
ikkunahytissä/huoneessa +150 €/hlö) 
  
Matkaan sisältyy mm. majoitukset hyvätasoisissa 
hotelleissa, laivamatkat valitussa hyttiluokassa 
(laivalla täysihoito juomineen,  
Saksassa puolihoito). Oma bussi Helsingistä lähtien 
koko matkan sekä retket kohteissa. 
Kaupunkikierroksilla suomenkielinen paikallisopastus. 
Pyrimme aina liikkumaan leppoisaan tahtiin ja 
välttämään turhaa kiirettä.  
 
*Capron matkailuajoneuvotehdas vierailu vahvistuu 
3-4 viikkoa ennen matkan alkua. Vierailu toteutetaan 
max. 20 hengen ryhmissä. Vaihtoehtoisesti vapaa-
aikaa kaupungilla kiertelyyn, ostoksille tms. 
 
Yhteyshenkilö: Matti Repo, SF Caravan 
Matkailuautoilijat ry  
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
mat.rep@outlook.com  
Puhelin: 040 5854036 
 
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä 
rekisteröity matkanjärjestäjä  
Puhelin 09-4129344 
info@soiletours.com  www.soiletours.com 
KKV 3725/00/MjU  SMALL 24995.    
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