Reinin romanttinen jokilaakso ja Wiesbadenin elegantti kesäkaupunki
10.8. – 13.8.2022
Oppaana Sirkka-Liisa Aalto
1.PÄIVÄ 10.8. ke HELSINKI-FRANKFURT-WEISBADEN
Lähtö Finnairin suoralla reittivuorolla AY 1411 klo 7.40 Frankfurtiin, jonne saavutaan
klo 09.20.
Opas on ryhmää vastassa lentokentältä. Ajamme bussilla 30 km:n päähän Wiesbadeniin, johon
tutustumme kaupunkikiertoajelulla.
Kierroksen aikana tutustutaan kaupungin historiaan ja nykypäivään.
Wiesbaden sijaitsee Reinjoen ja Taunusvuoriston välissä. Se on Hessenin osavaltion pääkaupunki, jossa
on 278.000 asukasta.
Reinin toisella puolella sijaitsee Mainz, Rheinland-Pfalzin osavaltion pääkaupunki.
Rheingaun / Reinin jokilaakso on tunnettua viiniviljelysaluetta.
Kuumien lähteidensä ansiosta Wiesbaden oli varsinkin 1800-luvulla Saksan suosituimpia
kylpyläkaupunkeja. Antiikin roomalaisetkin tunsivat jo kuumat lähteet ja perustivat alueelle kylpylöitä.
Nassaun herttuoiden hallitessa aluetta 1700-luvulla Wiesbadenin merkitys oli kasvanut.
Pian sen jälkeen eli Wiesbaden kukoistusaikaansa kansainvälisenä hienoston kylpyläkaupunkina.
Wiesbaden ja Reinin alueet siirtyivät 1866 Preussille. Kaupunkiin ilmestyi edustavia asuintaloja ja
huviloita sekä hotellipalatseja. Rakennukset näkyvät edelleen kaupunkikuvassa, vaikka niiden
käyttötarkoitus on muuttunut. Monet vehreät puistoalueet lisäävät Wiesbadenin viehätystä.
Näemme mm. Biebrichin barokkilinnan, jossa Nassaun herttuat asuivat. Myöhemmin se oli myös keisari
Wilhelm II suosima huvi- ja kesäpalatsi. Wiesbaden oli Berliinin ja Potsdamin ohella keisarin hovin
hallintopaikka.
Ajamme historiallisella Nerobergbahn-köysiratavaunulla Wiesbadenin yläpuolella sijaitsevalle kukkulalle
Neroberg (korkeusero on 83 m ja matka kestää 4 min). Kukkulalla nautimme lounaan ravintola
Opelbadissa (3 ruokalajia, lasi viiniä, vettä ja kahvi).
Valoisa arkkitehtuuri aurinkoisten viinitarhojen keskellä luo rentouttavan tunnelman. Ravintolasta on
hieno näköala kaupunkiin, Reinin tasangolle ja Taunus vuoren juurelle asti.
Lounaan jälkeen palataan bussilla alas kaupunkiin.
Ennen majoittumista keskustassa sijaitsevaan hotelliin Mercure Hotel Wiesbaden City, 4*(3 yötä)
teemme lyhyen kävelyn historialliseen keskustaan.
Majoittumisen jälkeen on vapaata aikaa.

2.PÄIVÄ 11.8. to REININ JOKIRISTEILY – RÜDESHEIM-WIESBADEN
Aamiaista voi nauttia hotellin ravintolan noutopöydästä klo 06.30 – 10.00.
Aamiaisen jälkeen ajamme bussilla Boppardiin (95 km), josta jatkamme 4 ½ tuntia
Reinin jokilaivalla Assmanshausenin romanttisiin maisemiin. Jokea reunustavat Rheingaun
viininviljelysrinteet. Alue on kuulunut vuodesta 2002 UNESCOn maailman kulttuuriperintölistalle.
Tämä osa Reiniä ympäristöineen on ainutlaatuista kulttuurimaisemaa. Keskiajalla alue kuului Pyhään
saksalais-roomalaiseen keisarikuntaan. 1200-luvulta alkaen hallitsijat kiistelivät alueesta, koska se tarjosi
mahdollisuudet tuottavien tullimaksujen perimiseen laivureilta. Niiltä ajoilta ovat peräisin monet tarkoin
suojellut kaupungit sekä ritarien vartiolinnat Reinjoen rannoilla ja kukkuloilla.
Jokilaivan reitti ohittaa myös tunnetun Loreleyn kallion. Tarinan mukaan Loreley oli kaunis,
vaaleahiuksinen tyttö, joka sai laivat kaatumaan ja uppoamaan. Hän istui Reinjoen kalliolla, kampasi
kultaisia kutrejaan ja lauloi haikeaa melodiaa. Tyttö ja hänen laulunsa olivat niin kauniita, että laivurit
katsoivat vain ylöspäin kalliolle eivätkä huomanneet Reinin vaarallisia kalliokareja. Näin monet laivurit
menettivät henkensä. Saksalainen runoilija Heinrich Heine on kirjoittanut runon Loreleylle.
Laivalla on mahdollisuus nauttia lounasta, kahvia ja muita juomia.
Klo 17.30 poistumme laivasta Assmanshausenissa ja jatkamme bussillamme Rüdesheimiin.
Kaikkien viinin ystävien pikkukaupunki, riemukas Rüdesheim, on Rheingaun viininviljelyn keskus.
Kaupunki on myös alueen turistikeskus, jossa nautitaan hyvistä viineistä ja pidetään hauskaa.
Romanttinen Drosselgasse-kuja on täynnä pieniä ja suuria viiniravintoloita, joissa iloinen musiikki kaikuu
ja vierailijat nauttivat olostaan viinejä maistellen. Rüdesheim alkoi houkutella jo varhain 1800-luvulla
englantilaisia ja saksalaisia romantiikan edustajia. Kauniit vanhat rakennukset ilahduttavat silmää ja
mieltä.
Nautimme illallisen perheravintolassa (kauniilla säällä terassilla) ja kuuntelemme taustalla soivaa, elävää
musiikkia. Palaamme bussilla Wiesbadeniin (30 km).
3.PÄIVÄ 12.08. pe
Aamiaista voi nauttia hotellin ravintolassa noutopöydästä klo 06.30 – 10.00Aamupäivällä vierailemme yhdessä Museum Wiesbadenissa (350 m hotellilta).
Kaupungin taidemuseon erikoisnäyttelyssä näemme Alexej von Jawlenskyn maalauksia.
Ekspressionisti Jawlensky kuului Münchenin taiteilijayhteisöön Der Blaue Reiter / Sininen
ratsastaja, samoin kuin mm. Wassily Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee ja August Macke. Alexej von
Jawlensky asui Wiesbadenissa 20 vuotta. Museossa on myös merkittävä Jugendstil-kokoelma.
Iltapäivällä on omaa aikaa tutustua Wiesbadenin historialliseen keskustaan, mahdollisuus
lounastaa ja käydä kahviloissa, tai myös tutustua ostosmahdollisuuksiin.
Yhteinen illallinen nautitaan läheisessä ravintolassa.

4.PÄIVÄ 13.8. la (paluupäivä)
Aamiaista hotellin ravintolassa noutopöydästä klo 06.30 – 10.00.
Klo 09.00 bussi hakee ryhmän matkatavaroineen hotellista.
Tutustumme aluksi Rheingau-Reinin laaksoon viinirinteineen. Viininviljelyllä on erittäin merkittävä
vaikutus alueen kulttuuriin. Rheingaun alueen kiinnostavuus perustuu sekä kulttuuriin että luontoon.
Nähtävää ja koettavaa riittää: viinifestivaalit, pikkukylät ristikkotaloineen, niiden ympärillä kohoavat linnat
ja luostarit, lukuisat vaellusreitit ja itse Reinjoki.
Ajamme Eltvillen historiantäyteiseen ruusukaupunkiin. Sen vanha, kaunis ja huolella entisöity keskusta on
varsinainen helmi Rheingaun alueella. Kaupunki tunnetaan viineistä ja ruusuista.
Siellä missä maailmankuulut viinit kypsyvät kukkuloilla, myös kukkavaltakunnan kuningatar viihtyy
loistavasti. Ruusujen kasvattaminen aloitettiin Eltvillessä vuonna 1871. Kesällä siellä kukkii kesällä noin 22
000 ruusupensasta, jotka edustavat 350 lajiketta, mukaan lukien monia harvinaisuuksia ja historiallisia
ruusuja.
Lounas nautitaan Schloss Vollrads‘ in ravintolassa. Linnan tiluksilla on viljelty viiniä vuosisatojen ajan.
Nykyään siellä on yli 70 hehtaaria viinitarhoja, joissa viljellään yksinomaan Riesling-rypälettä.
Lounaan jälkeen jatkamme Eberbachin luostariin. Sisterssiläisluostari perustettiin vuonna 1136 ja oli
toiminnassa vuoteen 1803 asti. Eberbachin luostarissa kuvattiin vuonna 1986, Umberto Econ
menestysromaaniin perustuva keskiajalle sijoittuva draamasarja Ruusun nimi. Luostari on sekä uskonnon
että kulttuurin keskus, jossa luostarilaitoksen arvoja tulkitaan avoimesti ja yhteiskunnan muutokset
huomioon ottaen. Kloster Eberbachin viinit ovat – tietysti – erinomaisia!
Kävelemme luostarin tiloissa viinilasi kädessä ja oppaan selostaessa mielenkiintoisia historiallisia
vaiheita ja kertoessa viineistä, joita maistelemme.
Eberbachista jatkamme bussillamme suoraan Frankfurtin lentokentälle (45 km).
Klo 19.25 lähtö Finnairin lennolla AY1416 Helsinkiin, jonne saavutaan klo 22.50.
HINTA 1655 euroa/2-hengen huoneessa/henkilö ja 1-hengen huoneenlisä 155 euroa
HINTAAN
SISÄLTYY

Finnairin suorat reittilennot Helsinki-Frankfurt - Helsink
3 x yöpyminen sis. aamiaisen noutopöydästä Hotel Mercure City Wiesbade 4*
2 x lounas ja 2 x Illallinen, 3-ruokalajin menut ohjelman mukaan
sis. lasin viiniä 20 cl, veden, kahvin
bussikuljetukset ohjelman mukaan
matkanjohtaja/opas Sirkka-Liisa alkaen Frankfurtin lentokenttä
osittain paikallisopas
köysirata-ajo Neroberg-kukkulalle
laivamatka Reinjoella
Wiesbadenin taidemuseo: sisäänpääsy ja opastus
luostari Eberbach sisäänpääsy ja opastus
viininmaistajaiset selostuksineen Eberbachin luostarissa
VOX-Radio kuulokkeet koko matkan ajalle
arvonlisävero ja lentokenttäverot

Tämän matkan toteuttavat CWT Kaleva Travel ja Matka-Rasila Oy yhteistyössä.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
Vastuullinen matkanjärjestäjä CWT Kaleva Travel.
Matka toteutetaan edellyttäen, että ilmoittautuneita on min 13 henkilöä.

