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Lähde kanssamme viettämään tunnelmallinen saksalainen joulu Dresdenin kulttuurikaupunkiin,
nauttimaan taiteesta barokin loistossa. Tapaninpäivän vietämme maaseudulla Moritzburgin
luonnonsuojelualueella ajellen mm hevosvaunuilla. Käymme myös posliinikaupunki Meissenissa.

Dresdeniä kutsutaan sen taideaarteiden, barokkirakennusten ja luonnonkauniin jokilaakson ansiosta
myös Elben Firenzeksi. Kaupunki on kokenut Saksin vaaliruhtinaiden ja kuninkaiden loistokauden,
suuret Euroopan sodat, DDR:n ajan sosialistivallan ja palautumisen yhdeksi Saksan kulttuurin
keskuksista. Arkkitehdit, kirjailijat, säveltäjät ja muut kulttuurihenkilöt ovat lyöneet leimansa tähän
500 000 asukkaan kaupunkiin, joka on myös Saksin osavaltion pääkaupunki. Saksin barokkiajan
vaaliruhtinas ja Puolan kuningas August Väkevä kutsui aikansa parhaat arkkitehdit suunnittelemaan
Dresdeniä. Valta-asemaa yhtenä Euroopan rikkaimpana ja mahtavimpana maana tuotiin esiin mm.
loistokkaalla arkkitehtuurilla, aarre- ja taidekokoelmilla.
1.pv 23.12. to Lähtö Finnairin reittivuorolla AY 1433 Helsingistä klo 11.25 Berliiniin, jonne saavutaan klo 12.20.
Sirkka-Liisa Aalto ja bussi ovat vastaanottamassa ryhmää Berlin-Brandenburg International Airport/
BER uudella lentokentällä, jossa ajamme Dresdeniin (n. 150 km).
Majoittuminen viihtyisään ja tyylikkääseen hotelliin Steigenberger de Saxe **** (4 yötä), joka
sijaitsee kauniissa barokkiajan rakennuksessa rauhallisella jalankulkualueella historiallisessa
keskustassa, vastapäätä Frauenkirkkoa.
Lähdemme tutustumaan kävellen lähiympäristöön, jossa mm joulutorit sijaitsevat.
Tärkeimpiin nähtävyyksiin kuuluvat mm. teatteriaukio ja Saksan kuuluisin oopperatalo Semperoper,
Zwinger-palatsi, jossa Saksin hovi August Väkevän aikana piti komeita juhlia, entinen hovikirkko
(Hofkirche), Brühlin terassi ja 2005 jälleen käyttöön vihitty komea luterilainen barokkikirkko
Frauenkirche.
Suosituimpiin joulutoreihin kuuluvat:
- toreista vanhin Striezelmarkt vanhalla torilla
- keskiaikainen joulutori entisellä kuninkaallisella tallipihalla,
- Frauenkirchen aukion nostalginen, romanttinen joulutori
Monet tuoksut houkuttelevat maistelemaan paikallisia erikoisuuksia, kuten paistettuja
manteleita, bratwursteja, piparkakkuja, eri mausteilla höystettyä hehkuviiniä
Dresdenin joulutoreilla myydään myös perinteisiä käsityöteollisuuden tuotteita.
Nautimme maittavan tervetuliaisillallisen lähellä hotellia.
2.pv 24.12. pe Jouluaatto
Aamiaisen jälkeen teemme kaupunkikiertoajelun. Näemme mm. historiallisen keskustan
ulkopuolella molemmin puolin Elbejokea sijaitsevia entisiä kyliä, jotka ovat nykyisin viehättäviä
jugendtyylisiä huvilakaupunginosia. Poikkeamme myös ”maailman kauneimpaan maitokauppaan ”
Pfund’s Molkereihin. Hotelliin palattuamme on aikaa käydä lounaalla tai ostoksilla. Tavaratalot ja

katetut ostosgalleria ovat avoinna klo 14 asti.
Suosittelemme klo 16.30 Kreuzkirkossa alkavaa jouluaaton vesperiä, jossa esiintyvät Kreuzpoikakuoro ja Dresdenin Filharmonikot. (Huom! Paikkoja ei voi varata, odotusaikaa varattava
runsaasti.) Myös Frauenkirkossa on klo 14.00 ja klo 16.00 Christvesper/ iltamessu ja klo 22.00
Christnacht / jouluyön messu.
Jouluaaton juhlaillallinen ruokajuomineen nautitaan oman hotellimme viihtyisissä puitteissa.

3.pv 25.12. la
1. joulupäivä
Aamupäivällä vierailemme hallintopalatsin Residenz Schloss ainutlaatuisessa aarrekammiomuseossa Neues Grünes Gewölbe, jossa on esillä yli tuhat aarretta ja taideteosta. Näytteillä on
taidokasta kultasepän työtä 1500-luvulta 1700-luvulle. Sukellamme kullan, hopean, jalokivien ja
norsunluun maailmaan. August Väkevä sijoitti satumaiset aarteensa hallintopalatsin holveihin ja
peilisaleihin. Mielikuvitukselliset esineet ällistyttävät: yksi huone on täynnä norsunluuesineitä,
torneja ja laivoja läpikuultavin purjein, toisaalla sädehtivät lasi, meripihka, hopea ja jalokivet.
Ihmeteltävänä ovat myös kultainen kahvikalusto ja Intian Suurmogulin timanttien, rubiinien,
smaragdien, safiirien ja helmien koristama kultainen valtaistuin. Palatsissa on myös muita museoita,
mm. 2020 jälleen avatut, alkuperäisen mukaisesti entisöidyt August Väkevän kuninkaalliset
paraatisalit ja valtaistuinsali sekä posliinikabinetti.
Museokierroksen jälkeen on omaa aikaa käydä lounaalla tai kahvilla.
Iltapäivällä on mahdollisuus käydä muissa Dresdenin museoissa, esim. Zwingerin rakennuksessa
sijaitsevassa Vanhat Mestarit –taidegalleriassa, jossa on esillä mm Raffaellon Sikstuksen madonna.
Museossa on myös merkittäviä Botticellin, Tizianon, Giorgionen, Mantegnan, Rubensin,
Rembrandtin, Vermeerin, Dürerin ja Cranachin taideteoksia.
Albertinumin Uudet mestarit –taidegallerian kokoelmassa on erityisesti 1800- ja 1900-luvun
saksalaista maalaustaidetta , esim. romantiikkaa edustaneiden Caspar David Friedrichin, Ludwig
Richterin ja Carl-Gustav Caruksen töitä sekä Dresdenissä perustetun ”Brücke” -ryhmän maalauksia.
Museossa sijaitsee myös suuri veistoskokoelma, jossa Euroopan kuvanveistotaiteen koko historia on
edustettuna. Eniten kokoelma sisältää antiikin kreikkalaisia ja roomalaisia veistoksia.
Huomattava posliinikokoelma (Porzellansammlung) sijaitsee Zwingerin rakennuksessa ja käsittää
n. 20 000 esinettä 1600-1700 -luvun kiinalaista, japanilaista ja varhaista Meissenin posliinia.
Näytteillepano on varsin tyylikäs.
klo 18.00 Joulupäivän illallinen hotellin ravintolassa.
klo 21.00 Iltaohjelmana urkumusiikkia Frauenkirkossa. Kirkon urkuri Samuel Kummer soittaa
xxxxxx
Johann Sebastian Bachia .
4.pv 26.12. su 2. Joulupäivä / Tapaninpäivä
Aamiaisen jälkeen lähdemme maaseuturetkelle Moritzburgiin (16 km). Se on tunnettu mm. August
Väkevän komeasta barokkiarkkitehtuurin helmestä, Moritzburgin metsästys- ja huvilinnasta. Sitä ja
pienempää rokokoolinnaa ihailemme luonnonsuojelualueella järvien, niittyjen ja metsien
maisemissa tunnin kestävällä hevosvankkuriajelulla.
Paluumatkalla poikkeamme Schloss Wackebarthin viinitilalle, jonka Gasthof-ravintolassa
lounastamme ja maistelemme tilan viinejä.

klo 18.00 Uudessa Kulttuuripalatsissa on Dresdenin Filharmonikkojen konsertti, jossa kuullaan Tšaikovskin
”Pähkinänsärkijä -Suite” ja 5. sinfonia. Lippuja välitämme mahdollisuuksien mukaan.
5.pv 27.12 ma Aamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan kohti lentokenttää. Matkalla poikkeamme Meissenin
viini- ja posliinikaupunkiin Elben rannalla. (27 km) Meissenin maailmankuulun valkoisen
posliinin valmistuksen resepti keksittiin Dresdenissä yli 300 vuotta sitten. Meissenin
posliinimanufaktuuri perustettiin vuonna 1710 Albrechtburgin renessanssilinnaan. Tutustumme
posliinimanufaktuurin näytöshalliin, jossa perusteellisen katsauksen posliininvalmistukseen,
sekä Myös Meissenin posliinimuseoon.
Matkan päätöslounaan nautimme posliinimanufaktuurin ravintolassa, jossa pöydät katettu
Meissenin posliiniastioilla.

n. 14.00

Jatkamme matkaa Berlin-Brandenburgin/BER lentokentälle, jonne saavumme n. klo16.00.
Lähtö Finnairin reittivuorolla AY1438 klo 17.55 Helsinkiin, jonne saavutaan klo 20.50.

HINTA

1755/2-hengen huone, 295 euroa 1 hengen huoneen lisämaksu

Tämän matkan toteuttavat CWT Kaleva Travel ja Matka-Rasila Oy yhteistyössä. Kohdetoiminnasta vastaa
Aalto-Tours/Dresden. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Vastuullinen matkanjärjestäjä CWT Kaleva
Travel
Matka toteutetaan edellyttäen, että osallistujia on vähintään 20.
Hintaan sisältyy:
Finnairin reittilennot Helsinki – Berliini – Helsinki
Majoitus Steigenberger de Saxe hotellissa****, 4 yötä
kolmen ruokalajin lounas, sis. lasin viiniä 20 cl, kahvin, veden, 3 lounasta
Jouluaaton juhlaillallinen, sis. lasillisen kuohuviiniä, ruokajuomana illan viinit, oluet, veden,
virvokkeet, xxx
kahvin (juomakiintiö 3 tunnin ajalle)
illallinen, 3 ruokalajia, tulopäivänä 23.12. ja 25.12. sisältäen 20 cl viiniä ja veden, 2 illallista
Tapaninpäivän hevosvaunu-ajelu Moritzburgissa
bussikuljetukset tasokkaalla turistibussilla ohjelman mukaan
suomenkielinen matkanjohtaja/opas S-L. Aalto alkaen ja päättyen Berliinin lentokentälle
-

Sisäänpääsymaksut:
Dresdenin 1-päivän museokortti 25.12.
Meissenin posliinimanufaktuuri ja museokierrokset
Opastuskuulokkeet
Dresdenin kaupunkivero
alv
lentokenttäverot

Hintaan ei sisälly:

-

Saksassa yleiset juomarahat

-

Mahdolliset konserttiliput /
välitämme lippuja toivomuksesta mahdollisuuksien mukaan
Ennakkomaksut tästä matkasta peritään 7.10 mennessä

