
 

        
      
Tonavan musiikkiristeily 7-14.10.2022 
Engelhartszell (Passau)-Wien- Esztergom-Budapest-Bratislava-Krems-Melk 
 

 
Seppo Hovi                                       Hannu Lehtonen                            Angelika Klas 

 

Tonavan aalloilla kaikuvat iskelmät ja laulelmat, kotimainen kupletti ja ranskalainen 
chanson. Oopperan ja operetin helmet ja suomalaisten rakkaat laulut Merikannosta 
Malmsteniin ja Helismaasta Junnuun.   
Kultainen saksofoni soi ja tulisen tunnelmansa tuovat myös Argentiinan tango. 
Ja tarinat laulujen lomassa vievät mietteemme muistojen poluille. 
 
 

Jokiristeily Euroopan kauneimmissa maisemissa on oma maailmansa.  
Oikealla ja vasemmalla Tonavaa reunustaa maisemallinen leikittely, johon aineksia antavat kumpuileva 
maasto, säännölliset viiniviljelmät, barokkikupolit keskellä idyllisiä pikkukyliä, kukkakedot sekä 
metsäniityt.  Maailmanhistoriaan kirjatut palatsit heijastuvat veden pintaan, jo aikoja sitten 
valloittamattomuutensa menettäneet linnat katsovat uneksien yli virran. Tonavan hopeanharmaa uoma 
ei vain luo maalauksellisia maisemia, vaan yhdistää aikojen alusta ihmiskunnan Euroopan historiaan. 
 

     Matkaohjelma: 
 

Pe 7.10.  1. Päivä   Helsinki-Engelhartszell (Passau)  Laiva lähtee klo 17:00 
Lento Helsingistä Muncheniin. Päivän aikana kevyt lounas. 
Bussikuljetus laivalle. Majoittuminen.  

                             Laiva nostaa ankkurin klo 17.00 ja risteily alkaa. Matkalaiset toivotetaan tervetulleeksi. 
Illallinen laivalla. Risteillään yön yli. 
 

La 8.10.   2. päivä   Wien   Laiva saapuu klo 13:00 
  Lounaan jälkeen saavutaan Wieniin, joka on musiikin ja elämän ilon täyttämä kaupunki,  
                                ja ollut maailmankeskus yli kuuden vuosisadan ajan. 



 

Kaupungin makupaloja ovat Sachertorttu, Wienervalssi, Heuriger-viini ja Pyhän Tapanin Kirkko.  
 
Illalla mahdollisuus nauttia valssin kuninkaan Johann Straussin ja Wolfgang Amadeus Mozartin musiikista,  
jota tarjoaa valinnaisesti ”Musikverein” sekä ”Kursalon". Tai liput oopperaan. 
Matkatoimisto hankkii halukkaille liput konserttiin ennakkoon.  

  Laiva on laiturissa yön yli. 

                           
Su 9.10.   3. päivä   Wien    Laiva lähtee klo 18:30 

Itävallan pääkaupunki Wien on Euroopan tunnetuimpia ja kauneimpia kaupunkeja, joka monin tavoin on 
Keski-Euroopan helmi ja sen tarunhohtoisin kaupunki. Wien on kautta aikojen ollut kuninkaallisten 
asuinkaupunki, josta käsin on hallittu laajoja lähinnä itäisen Euroopan alueita, ja tämä on tuonut sinne 
uskomattoman kokoelman palatseja, bulevardeja ja toinen toistaan upeampia puutarhoja. 
 
Aamupäivällä suomeksi opastettu Wienin kaupunkikierros, jolla saadaan katsaus Wienin tärkeimpiin 
nähtävyyksiin. Reitti kulkee Ringstrassella, Schwartzenbergin aukion kautta ohi Karlskirchen ja komean 
Oopperatalon, aina Hofburgin keisarilliseen Palatsiin. Seuraava kohde on Hundertwasser Talo 
lähiympäristöineen.  Hieman omaa aikaa vaikkapa shoppailuun. Ennen paluuta laivalle tutustumme vielä 
kaupungin ydinkeskustaan ja Tapanin Tuomiokirkkoon. Palaamme laivalle Tonavan kanavan rantoja  
seuraten. Risteilemme yön yli. 

 
Ma 10.10. 4. päivä   Esztergom  Laiva saapuu klo 08:00 Laiva lähtee klo 10:30 
    Budapest     Laiva saapuu klo 15:00  
  Saavutaan aamulla Esztergomiin. Valinnaisia laivan kansainvälisiä retkiä tarjolla 
  Retkeläiset nousevat laivaan Budapestissa, jonne laiva saapuu klo 15:00. 

Budapest jakaa Tonavan kahteen osaan. Budan kukkulainen maisema ja joen toisella puolella avautuva 
eläväinen kaupunkimaisema yhdessä luovat Budapestin ainutlaatuisen tunnelman. 

                              
Mahdollisuus illalla lähteä valinnaiseen Budapestin oopperaan, balettiin tai konserttiin. 
Matkatoimisto hankkii halukkaille liput konserttiin ennakkoon.   
 
Budapestin kauppahalli on nähtävyys. Värikäs halli tarjoaa kaikkea mikä on Unkarille tyypillistä; kauniita 
käsitöitä, herkullista makkaraa, mausteita, paprikaa, hyviä viinejä jne. Läheltä kauppahallia lähtee Vacvi katu, 
jossa muotivaatteet ja käsityöt houkuttelevat ostoksiin. Kadun pohjoispäässä Vörösmarty-aukiolla sijaitsee 
Itävalta-Unkarin monarkian tunnelmia henkivä Gerbeaud kahvila. Kahvilan dobostorta (suklaakakku) on 
kakuista paras. 

 
Tonavan molempia rantamia reunustavat mahtavat rakennukset ovat illalla upeasti valaistuna  
mieleenpainuva elämys. Laiva on laiturissa yön yli.  

 
Ti 11.10.  5. Päivä  Budapest   Laiva lähtee klo 16:00 

Aamupäivällä suomeksi opastettu kaupunkikierros.  



 

Kiertoajelulla näemme Sankarien Aukiolla maan historiaa juhlistavan muistomerkin, jonka saattaminen nykyiseen  
asuunsa vei 30 vuotta. Matkalla Budaan ja Linnavuorelle näemme mm Oopperatalon ja uusgoottilaiseen tyylin  
rakennetun Parlamenttirakennuksen, joka on kaupungin tunnetuimpia tuntomerkkejä.  
Linnavuorelta avautuvat  
hienot näkymät yli Ketjusillan, Parlamenttitalon, Tonavan ja Pestin kaupunginosan.  
Täällä tutustumme myös Matiaksen Kirkkoon ja Kalastajien Linnoitukseen.  
Iltapäivällä laiva nostaa ankkurin ja risteilemme yön yli Bratislavaan. 

   
 
Ke 12.10.  6. päivä  Bratislava  Laiva saapuu klo 09:00  Laiva lähtee klo 15:30                  
 Bratislavalla on pitkät ja mielenkiintoiset vaiheet ja nykyisen tyylinen kaupunki se on itse asiassa ollut vain 

lyhyen aikaa viimeisten vuosikymmenien aikana. Bratislava nimettiin Slovakian tasavallan pääkaupungiksi 
vuonna 1993. Viime vuosina on vanhoja palatseja ja historiallisia rakennuksia alettu kunnostaa entiseen 
loistoonsa. Kaupungin sijainti Tonavan varrella on tuonut sinne vuosisatojen ajan runsaasti dramatiikkaa. 

  Valinnaisia laivan kansainvälisiä retkiä tarjolla. 
Risteilemme yön yli. 

  
 
To 13.10. 7. päivä  Krems    Laiva saapuu klo 08:00 Laiva lähtee klo 08:30 

Laivan järjestämällä valinnaisella kansainvälisellä retkellä voi tutustua rannalla komeilevaan mahtavaan 
benediktiiniluostariin. Luostari sijaitsee korkealla kukkulalla, josta avautuvat upeat näkymät Tonavalle. 
Melkin luostari on Itävallan barokin keskus. Suuri kupoli, luostarin upeat koristellut freskot, kultaiset 
ornamentit ja sisustus ovat barokkia parhaimmillaan. Vaikka huoneiden arkkitehtuuri on upea, on luostarin 
arvokkain aarre kuitenkin sen mittaamattoman kalliit kirjat, tekstit ja käsin kirjoitetut dokumentit. 
  Melk    Laiva saapuu klo 12:30  Laiva lähtee klo 13:30 
Risteily jatkuu läpi upeiden Wachaun maisemien. 
Jäähyväisillallinen laivalla. Risteilemme yön yli. 

 
 
Pe 14.10. 8. päivä   Engelhartszell (Passau)  Laiva saapuu klo 07:00 

Aamiaisen jälkeen jätämme tällä kertaa jäähyväiset laivallemme. 
Nautimme päivän aikana yhteisen lounaan. Iltapäivällä siirrytään bussilla Munchenin lentokentälle. 

  Lento Helsinkiin. 



 

 
 
Lennot Finnair 
7.10.2022 Helsinki-Munchen 08:00-09:35 AY1401 
14.10.2022 Munchen-Helsinki 18:50-22:15 AY1406   
 
 
A-Rosa Flora  
7-yön täysihoitoristeilyn hinta 2 hengen hytissä 

 
S-luokassa: 2.075 €/hlö, 14,5 m2, sijainti 1. kannella, (ei avattava ikkuna) 
     

     
A-luokassa: 2.235 €/hlö, 14,5 m2, sijainti 1. kannella, (ei avattava ikkuna) (hytti yhdelle +322) 
      

    
C-luokassa: 2.515 €/hlö, 14,5 m2, Juliette parveke sijainti 2. kannella 
          

     
D-luokassa: 2.595 €/hlö, 14,5 m2, Juliette parveke, sijainti 3. kannella 
 

 
Junior suite hytti pyynnöstä. 
 
 



 

Hyteissä parivuoteet (erilliset peitot). Osaan hyteistä saa 2 erillistä vuodetta.  
Kaikissa hyteissä on ikkuna ja oma suihku ja WC.  
Hyttejä yhden hengen käyttöön rajoitetusti. Tupakointi sallittu ainoastaan aurinkokannella. 
Pyynnöstä hytti yhdelle omaan käyttöön. Kysy toimistostamme. 
Hintaan sisältyy:  
*Lennot turistiluokassa  
*Lentokenttäkuljetukset  
*Kevyt lounas tulopäivänä 
*7-yön risteily valitussa hyttiluokassa 
*Täysihoito laivalla (aamiainen, lounas, päiväkahvit, illallinen)  
*Juomat laivalla sis. myös alkoholijuomat (teetä, kahvia, virvoitusjuomat, viinit, olut, cocktailit, drinkit)  
*Laivan viihdetarjonta  
*Satamamaksut- ja verot  
*Ryhmällemme räätälöity musiikkiohjelma  
*Lounas paluupäivänä 
 
 

 
 
Oikeudet mahdollisiin aikataulu/ohjelman muutoksiin pidätetään.  
Varaamme mahdollisuuden aikataulumuutoksiin, jotka johtuvat veden korkeuden ja säänvaihteluista, sekä                   
laituripaikoista. Kävelyreiteillä on monasti epätasaisia, mukulakivettyjä teitä ja niillä saattaa olla portaita. 
Retkiohjelma vahvistuu myöhemmin, jolloin tulemme lähettämään kaikille lisätietoja retkistä. 
 

 
 
Varustamo A-ROSA Flussschiff GmbH 
SoileTours Oy Ltd. matkanjärjestäjä/matkanvälittäjä on asettanut matkapalveluyhdistelmien laissa (921/2017) tarkoitetun 
vakuuden Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki. Rekisteritunnus 3725/00/MjU. 
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen 24955. Puhelin: 09-4129344. Sähköposti: info@soiletours.com. 
Kotisivu: www.soiletours.com. 
 
 


