
  

 

YLO JÄ RVEN UUTISET  
JOULUTORIMÄTKÄ PRÄHÄÄN 28.11. – 2.12.2018 

 Älustava matkaohjelma 

Kaunis Praha Vanhankaupungin kujineen ja historiallisine rakennuksineen lumoaa kävijän kerta toisensa jälkeen. 

Vltava-joen sillat ja Malá Stranan ylle kohoava Prahan linna sekä Pyhän Vituksen katedraali saavat kokemaan 

henkäyksen menneeltä ajalta yli tuhannen vuoden takaa. Kaupunki sykkii myös vilkasta ostos- ja iltaelämää, 

joulunajan upeaa keskieurooppalaista joulutoritunnelmaa unohtamatta! Matkan aikana teemme retken myös 

Dresdenin joulutorille!        

  
Lentoaikataulu / Finnair: 

28.11.2018  Helsinki – Praha  09:40 – 10:45 AY1221 

2.12.2018  Praha – Helsinki  11:25 – 14:35 AY1222 

(Lentoaikataulu sitoumuksetta. Ajat ovat paikallisia aikoja. Tšekissä kello on tunnin Suomen aikaa jäljessä). 

Keskiviikko 28.11. – tervetuloa Prahaan!  
Suosittelemme saapumaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle 2 tuntia ennen koneen lähtöä. Lähtöselvityksen voi 

tehdä etukäteen Finnairin verkkosivujen www.finnair.fi kautta aikaisintaan 36 tuntia ennen lähtöä.  

Lähtöselvityksen voi tehdä käyttämällä lipussa kohdassa BOOKING REF: AMADEUS: varaustunnusta, joka on  

6 merkkiä (saattaa sisältää sekä kirjaimia että numeroita) ja sukunimeä kirjoitettuna siten kuin se on lippuun 

merkitty. Toinen vaihtoehto on syöttää sukunimen lisäksi lipulla näkyvä ticket number, joka on 105-alkuinen 

numerosarja. 

Istumapaikat lennolla määrittyvät lähtöselvityksen yhteydessä. Mikäli istumapaikka ei vastaa toiveita voi paikkaa 

yrittää vaihtaa koneen paikkatilanteesta riippuen veloituksetta lähtöselvityksen yhteydessä (comfort-, exit- ja muista 

erikoispaikoista lisämaksu). Lähtöselvityksen jälkeen mahdollinen ruuman menevä matkalaukku tulee jättää baggage 

drop pisteeseen ja sen jälkeen siirtyminen turvatarkastukseen. 

Finnairin lennolle saa ottaa mukaan maksutta jokaista yli 2-vuotiasta matkustajaa kohden yhden laukun, jonka paino 

on enintään 23 kg. Lisäksi käsimatkatavaraa voi olla enintään 8 kg laukussa, jonka enimmäismitat ovat 56x45x25 cm. 

Finnairin lennoilla on tarjolla maksullinen Sky Bistro -valikoima, josta asiakas voi ostaa mieleisensä välipalan. Kahvi- ja 

teetarjoilu sekä Finnairin nimikkojuoma mustikkamehu ovat ilmaisia. Erikoisruokavaliotoiveita ei oteta vastaan.   

Finnairin lento AY1221 lähtee Helsingistä klo 09:40 ja saapuu Prahaan klo 10:45.  

OK-Matkojen opas on ryhmäämme vastassa Prahan lentokentällä, josta kuljetus Prahan Linnakaupunkiin. Nautimme 

lounaan (2 ruokalajia, kahvi/tee, 1 juoma; olut, viini tai virvoke) kuuluisassa Strahovin luostarin panimoravintolassa. 

Lounaan jälkeen teemme lyhyen panoraamakaupunkikierroksen ja saamme hiukan kokonaiskuvaa kaupungista ja sen 

http://www.finnair.fi/


  

 

lukuisista nähtävyyksistä. Kuulemme myös mielenkiintoista tietoa kaupungin menneistä tapahtumista sekä 

nykypäivän elämästä. Majoittuminen Adria**** -hotelliin n. klo 14:30. Loppupäivä on vapaata.     

 

Torstai 29.11. – Linnakaupunki ja Vanhakaupunki  
Aamiainen hotellissa. Klo 09:30 lähdemme hotellista julkisilla kulkuneuvoilla Prahan  linnakaupunkiin, jossa teemme 

kävelykierroksen. Linnakaupungin sisäpihoille on pystytetty perinteinen pieni joulutori, avataan jo ennen virallisia 

Vanhankaupungin joulun avajaisia. Nautimme tällä pienellä torilla kuuman punaviinin ja jatkamme kävelyä 

linnakukkulalta alas osittain Malá Stranan kaupunginosan halki Vanhaankaupunkia kohti.  

Kävelykierros jatkuu Prahan historialliseen keskustaan ja kuulemme tarinoita menneisyydestä – nykypäivää 

unohtamatta. Vanhankaupungin kujien tunnelma on vertaansa vailla, askelten kopina, puheensorina ja erilaiset 

tuoksut ja historian tuulahdukset jokaisen nurkan takaa – se on koettava itse!  

Kierroksen aikana saa myös hyviä vinkkejä seuraavia lomapäiviä ajatellen. Virallisia jouluavajaisia Prahassa vietetään 

lauantaina 1.12., mutta vierailemme jo valmiiksi Vanhankaupungin aukiolla, jossa oppaamme antaa mm. vinkkejä, 

mistä avajaisia olisi hyvä lauantaina seurata. Retken aikana nautimme myös yhteisen lounaan (2 ruokalajia,  

1 ruokajuoma: olut, viinit tai virvoke, kahvi/tee). Retken päätämme Vanhankaupungin alueelle n. klo 14.30, josta on 

helppo jatkaa kaupunkiin tutustumista omin neuvoin – opas toki neuvoo halukkaille reitin takaisin hotellille.   

 

Perjantai 30.11. – Dresdenin joulutorit  
Aamiaisen jälkeen klo 08:00 lähdemme hotellista bussilla kokopäiväretkelle ajamaan kohti Saksaa.  

Ensimmäinen pysäkkimme on n. tunnin ajomatkan päässä Prahasta, Terezinin linnoitus ja keskitysleiri. Pysähdymme 

täällä hetkeksi Terezinin muistomerkille ja kuulemme linnoituksena ja keskitysleirinä toimineen paikan 

menneisyydestä. Pienen tauon jälkeen jatkamme bussimatkaa Dresdeniin, jonne saavumme noin puolenpäivän 

tienoilla. Seuraava pysähdyksemme on Dresdenissä maailman kaunein maitokauppa. Sieltä voi löytyä mielenkiintoisia 

joululahjoja kotiin vietäväksikin. Tämän jälkeen jatkamme yhteiselle lounaalle keskustassa sijaitsevaan historialliseen 

ravintolaan (2 ruokalajia, 1 ruokajuoma: olut, viinit tai virvoke, kahvi/tee).  

Dresdenin joulumarkkinat ovat Saksan vanhimmat, ensimmäiset maininnat tapahtumasta ulottuu aina vuoteen 1432 

saakka. Nämä markkinat järjestettiin Striezelmarktin torilla, jossa mekin vierailemme. Upeiden joulutorien ohella 

tutustumme mm. kuuluisaan Frauenkircheniin sekä maailman pisimpään, 102 m pitkään, Meissenin posliinistä 

tehtyyn mosaiikkiteokseen – ”ruhtinaiden kulkueeseen“.  Dresdenissä on myös hiukan omaa aikaa, jonka voi käyttää 

joulutoreihin tutustumalla ja vaikkapa jouluostoskia tehden, Dresdenhän tunnetaan myös erinomaisista ja edukkaista 

ostoskeskuksistaan. N. klo 16:45 aloitamme paluumatkan takaisin Tšekin puolelle, hotelliin saavumme  

n. klo 19.00-19.30 liikenteestä riippuen.  

 

Lauantai 1.12. – Tšekkiläistä olutkulttuuria ja joulutorin avajaiset  
Aamiaisen jälkeen voi lähteä jo omatoimisesti tutustumaan Vanhakaupungin aukion joulutorin markkinakojuihin. 



  

 

Klo 12:30 lähdemme hotellista kaupungin keskustassa sijaitsevaan Novoměstský Pivovar -panimoravintolaan 

(Uudenkaupungin Panimoravintola). Ravintola on jo rakennuksena mielenkiintoinen nähtävyys, jonka sokkeloista 

löytyy erityylisiä ruokailutiloja pienistä goottilaistyylisistä kellarisaleista suurempiin ravintolasaleihin. Samassa tilassa 

toimii myös minipanimo, joka tuottaa vain tšekkiläisiä raaka-aineita käyttäen suodattamatonta vaaleaa, tummaa ja 

ns. leikattua olutta. Panimon tuotteet ovat myös voittaneet arvostettuja palkintoja. 

Ensin teemme panimovierailun, tutustumme panimon toimintaan ja toki myös maistamme olutta. Tämän jälkeen  

nautimme panimonravintolassa lounaan (3 ruokalajia, kahvi/tee, ruokajuomat rajoituksetta lounaan ajan: olut, viini, 

ja virvoitusjuomat). Lounas päättyy  15:30 mennessä, jonka jälkeen siirrymme kohti Vanhankaupungin aukiota 

seuraamaan omatoimisesti joulun avajaisia.  

 

Snnuntai 2.12. – Näkemiin Praha!  
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Klo 09:00 lähdemme bussilla oppaan kanssa Prahan lentokentälle. Finnairin lento 

AY1222 lähtee klo 11:25 ja saapuu Helsinkiin klo 14:35.  

 

Matkan hinta: 

* 990 € / henkilö kahden hengen huoneessa      * 1160 € / henkilö yhden hengen huoneessa  

 

Hintaan sisältyy: 

* Finnairin reittilennot Helsinki-Praha-Helsinki (tarjoilut lennoilla maksullisia) 

* Lentokenttäverot ja –maksut, arvonlisävero 

* majoitus 4 yötä Adria-hotellissa, buffet-aamiainen  

* matkaohjelman mukaiset ateriat: 4 lounasta, kahvi/tee, ruokajuoma 

* matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset ja retket 

* ohjelma suomenkielisen oppaan johdolla  

 

Suosittelemme kattavan matkavakuutuksen ottamista, tarkista vakuutusturvasi omasta vakuutusyhtiöstä. 

 

 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.  

Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 20 henkilön ryhmää.  

 

 

 



  

 

  

Hotelli Adria**** 
Historiallisessa rakennuksessa sijaitseva yli sata vuotta toiminnassa ollut persoonallinen ja tasokas hotelli, jolla on 

loistava sijainti ydinkeskustassa Václavin aukiolla, palveluiden ja ostoskatujen keskellä.  

Vanhankaupungin aukio, Kaarlen silta ja monet muut nähtävyydet ovat kävelyetäisyydellä hotellista. Hotellin 

ympäristössä on useita ravintoloita ja kahviloita. Hotellille on myönnetty EU-Kukka –ympäristömerkki. Hotellissa on 

tarjolla buffet-aamiainen, jolla tarjotaan myös pientuottajien luomutuotteita. 

Huoneissa on suihku/kylpy, wc, puhelin, tv, talletus, minibaari, hiustenkuivaaja, ilmainen Wi-Fi ja kokolattiamatto. 

Kaikki huoneet ovat savuttomia. Huoneiden koko ja muoto vaihtelevat, erillisiä vuoteita ei ole saatavilla. 

Hotellissa on kuuluisa Art Nouveau -tyylinen upea tippukiviluolamainen ravintola sekä aamiaishuone, aulabaari ja 

useita kokoustiloja.  

 

 

 

Toivotamme hyvää matkaa! 

 
PN 4.6.2018  


