
 

Matka Luxembourgiin, Strasbourgiin, Colmariin ja 
Heidelbergiin 16.9 – 20.9.2019  
Lähde mukaan RIL Senioreiden matkalle Euroopan päätöksenteon ytimeen sekä Alsacin 
viinimaille! Matkalla vieraillaan Euroopan Investointipankissa Luxembourgissa ja Euroopan 
Parlamentissa Strasbourgissa. Tutustumme myös viehättäviin Luxembourgin, Strasbourgin ja 
Heidelbergin kaupunkeihin sekä Bourscheidin linnaan Luxembourgissa ja Heidelbergin Palatsiin 
Baden-Wuttenbergin osavaltiossa Saksassa. Lisäksi vierailemme Lichtlen viinitilalla Colmarissa, 
jossa on tilaisuus maistella erinomaisia Alsacin viinejä.  
Lennot:  
 
16.09. Helsinki – Frankfurt 06:20–08:00 LH855 ja Frankfurt – Luxembourg 09:30 – 10:10 LH392 
(Operated by Air Nostrum) 
20.09. Frankfurt – Helsinki 21:10–00:30+1 LH854   
 
Alustava aikataulu:  
 
Saapuminen - Päivä 1 – Luxembourg (16.09.19) 

• Saapuminen Luxembourgiin kello 10:10. Lentoasemalta haku ja siirtyminen 
lounasravintolaan (omakustanteinen). Ruokailun jälkeen siirrymme bussilla hotellille, jossa 
check-in ja huoneiden jako. Vierailu Euroopan investointipankissa klo 15:00 alkaen. Paluu 
hotellille.  

• Illallinen Luxembourgin keskustassa (ravintola TBA) 

• 2 yötä Park Plaza Hotel Luxembourg 3***Sup 

  

The Parc Plaza Hotel Luxembourg is situated in 
the proximity of a splendid green park and the 
principal commercial arteries of the city. In the 
leisure hours, guests can visit the tourist spots and 
also discover the city of Luxembourg. The staff at 
the hotel will help you and also ensure your stay is 
enjoyable. 
 
Guestrooms are spacious, luminous and are 
equipped with several amenities for your maximum 
comfort. 
In an intimate and pleasant framework, the 
restaurant serves you regional and French 
specialities.  
After a tiring day of work you can unwind at the bar 
with a glass of a drink. 
 
Free internet access in the rooms and lobby. 
 

 

 

 

 



Päivä 2 – Luxembourg (17.09.19) 

• Aamiaisen jälkeen suomenkielisen oppaan kanssa kaupunkikierros (kesto 3 tuntia) 
kävellen. 

• Kaupunkikierroksen jälkeen lounas Luxembourgin keskustassa (ravintola TBA). Lounaan 
jälkeen bussilla Bourscheidin linnaan, jossa tehdään kahden tunnin kierros. Linnan sijainti 
hyvien kulkuyhteyksien varrella Luxembourgin keskustasta. 

• Kierroksen jälkeen paluu hotellille, jossa omaa aikaa.  

 

Päivä 3 – Strasbourg (18.09.19) 

• Aamiaisen jälkeen check-out hotelilta. Kuljetus Strasbourgiin, jossa jätetään laukut hotellille 
ja tehdään check-in. Huoneiden jako ja tämän jälkeen englanninkielisen oppaan kanssa 
kävelykierros kaupungilla. 

• Kävelykierroksen jälkeen omaa aikaa tutustua kaupunkiin. 

• MEP:n tarjoama illallinen ravintolassa Strasbourgin keskustassa 

• 2 yötä Hotel Ibis Strasbourg Centre Petite France 3*** 

 

  

The ibis Strasbourg Centre Petite France hotel is 
located in the heart of the city.  
The "Petite France" neighborhood is full of 
historical landmarks such as the cathedral. 
The train station and European Institutions are only 
10 minutes away. 
 
The rooms are equiped with air conditioning, 
working desk, alarm clock , iron and phone.  
 
The bar of the hotel offers drinks and snacks.  
 
 

 

 
 

 

 

Päivä 4 – Strasbourg/Colmar (19.09.19) 

• Aamiaisen jälkeen kuljetus Euroopan parlamenttiin, jossa tehdään opastettu kierros. Bussi 
odottaa asiakkaita kierroksen ajan. 

• Kierroksen jälkeen bussilla Colmariin, jossa lounas (ravintola TBA) sekä opastettu kierros ja 
pieni viininmaistelu Lichtlen viinitilalla.  Bussi odottaa asiakkaita maistiaisten ajan. 

• Tämän jälkeen kuljetus Strasbourgiin hotellille, jossa omaa aikaa.  



 

Lähtö - Päivä 5 – Strasbourg/Heidelberg – (20.09.19) 

• Aamulla check-out hotelilla (10:00).  Tämän jälkeen linja-autolla Heidelbergin Palatsiin, joka 
sijaitsee Baden-Wuttenbergin osavaltiossa Saksassa. Opastettu kierros ja tämän jälkeen 
lounas. 

• Lounaan jälkeen pieni kaupunkikierros englanniksi. 

• Kierroksen jälkeen kuljetus Frankfurtin kentälle, josta iltalento Helsinkiin. Lentokentällä 
aikaa syödä ja tehdä rauhassa ostoksia. 

 

Hinta/maksuehdot: 
Matkapaketin hinta on 1.490 €/hlö, sisältäen lennot, majoitukset buffetaamiaisella, ohjelman 
mukaiset kuljetukset, retket, opaspalvelut, sisäänpääsymaksut sekä ohjelmassa mainitut ruokailut 
(lounaat 3 kpl, illalliset 2 kpl). Yhden hengen huoneen lisä on 385 €.  
Hinta edellyttää vähintään 20 osanottajaa. 
Matkatoimisto laskuttaa varausmaksun ilmoittautumisajan 400 €/hlö jälkeen ja loppumaksun 
16.7.2019.  

Peruutuskulut 100 €/hlö + Finnarin ryhmäehtojen ja maapalveluiden järjestäjien omien 
peruutusehtojen mukaiset kulut.  
Ilmoittautuminen: 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään kesäkuun 6. päivänä 2019 RIL:n kotisivuilla. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä, max 30 henkilöä. 
Vahvistukset/laskut: 
Lähetetään sähköpostin liitteenä, kuten myös lentoliput lähempänä lähtöpäivää.  
Tiedustelut: 
Vastuullisen matkanjärjestäjän puolesta matkaohjelmaan, hintoihin ja maksuihin liittyviin 
kysymyksiin vastaa Antero Kontola, AK-Matkat Oy, E-mail: info@ak-matkat.fi tai puh. 09-8946700.  
Matkan vetäjänä RIL Senioreiden puolelta toimii Jukka Piekkari, puh. 0505555523.  

mailto:info@ak-matkat.fi

