RIL-Seniorit, Itävalta 20.9.–25.9.16

1. päivä 20.09.2016 Tulo Wieniin n. klo 9.45
Lentokentältä matkamme jatkuu suoraan Unescon suojelukohteena olevaan 35 km pitkään Tonavan
jokilaaksoon, Wachaun alueeseen. Tonava mutkittelee romanttisen viininvilelysalueen halki ja
alueelle on tunnusomaista lukuisat kirkot, linnanrauniot ja luostarit. Jyrkillä rinteillä kasvavat
terasseittain Wachaun viiniköynnökset ja hiukan tasaisimmilla aluilla aprikoosiviljelmät. Lyhyt
kävelykierros Dürnsteinin romanttisessa pikku kylässä, jonka yläpuolella olevan rauniolinnan tiloissa
1100-luvulla Englannin kuningasta Rikhard Leijonamieltä pidettiin vankina. Dürnstein on tunnettu
vaaleansinisestä kirkontornistaan, joka on usein kuvattu motiivi Wachaun alueella. Upeita maisemia…
Lounas Dürnsteinissa.
Lounaan jälkeen ajo Wachaun laakson kautta kohti Melkiä, luostaria näemme ulkopuolelta.

Matkamme jatkuu kohti Salzburgia, Mozartin syntymäkaupunkia. Yö Salzburgissa.
Ajokilometrit päivän aikana 350km.
2. päivä 21.09.2016 Kävelykierros Salzburgissa
Kävelykierros Mozartin syntymäkaupungissa,Salzburgissa. Näemme Schloss Mirabell -linnan
puutarhan, Salzburgin tuomiokirkon, Festspielhaus-konserttitalon, arkkipiispan palatsin, lukuisia
barokkiaikaisia kirkkoja ja aukioita… Liikumme myös Getreidegasse-ostos- ja kävelykadulla, jonka
varrella olevassa talossa Mozart aikoinaan syntyi v. 1756.
Kävelykierrokseen lopussa vierailemme Mozartin syntymätalossa, kierros kestää noin 2 tuntia.

Yhteinen lounas kierroksen päätteeksi.
Iltapäivällä vapaa-aikaa kahviloissa vierailuun, museoihin tutustumiseen tai ostosten tekoon.
Lisämaksusta mahdollisuus tilata lippuja esim. Mirabell-linnan marmorisalissa järjestettävään
konserttiin tai Mozart Dinner -konserttiin.

3. päivä 22.09.2016 Salzkammergut-järvialue ja Bad Ischl
Aamiaisen jälkeen pakkaamme matkatavarat bussiin ja lähtö kohti upeaa Salzkammergutjärvialuetta. Näemme mm Fuschlsee-järven ja Wolfgangsee-järven. Wolfgangsee-järven rannalla
olevassa St.Gilgenin kylässä Mozartin äiti Anna Maria Pertl syntyi.

Liikumme Salzkammergut-järvialueen upeissa järvi- ja alppimaisemissa, ihastelemme kauniita pikku
kyliä ja käymme mm Bad Ischlin kylpyläkaupungissa, jossa keisariperhe tapasi viettää kesälomaa.
Vierailemme Kaiservilla-linnassa ja ihastelemme keisarinna Elisabethin eli Sissin ja hänen miehensä
keisari Franz Josephin aikaisia huoneita. Myös Franz Lehar viihtyi aikoinaan Bad Ischlin
kylpyläkaupungissa. Hänen entinen huvilansa toimii nykyisin museona..
Lounas Bad Ischlissä. Lähtö Wieniin, jonne saavumme illan suussa.

4. päivä 23.09.2016

Kiertoajelun aikana näemme kaupungin tärkeimpiä nähtävyyksiä, kuten Hundertwasserhaus, Prater,
Uno-city ja Tonavan alueen, Ring-Straße -kehäkadun varrella sijaitsevat upeat historismin aikaiset
rakennukset, kuten Staatsoper, Parlament, Rathaus, Taidehistoriallinen ja luonnonhistoriallinen
museo, Yliopisto ja Hofburgin talvipalatsi. Ajamme myös Karlsplatz-aukion halki jossa sijaitsee
Musikvereinin konserttitalo, Kaarlen barokkikirkko ja Secession taidenäyttelytalo. Näemme myös
hedelmä- ja vihannestori Naschmarktin, lukuisia puistoja ja vanhoja wieniläiskahviloita ja asiakkaat
saavat yleiskuvan kaupungista.
Iltapäivällä vapaa-aikaa istuskella kahviloissa, vierailla museoissa, linnoissa tai käydä ostoksilla.

Illalla Kursalon: Päivällinen & konsertti “Kaiserwalzer”
3 ruokalajin menu ja konsertti

5. päivä 24.09.2016 Schönbrunnin kesälinna 3h
Ajamme Wienin keskustan alueen ulkopuolella sijaitsevan Schönbrunnin kesäpalatsin luo, jossa
Habsburgien keisariperhe asui aina kesäaikaan huhtikuusta lokakuuhun.

Näemme mm. keisari Franz Josephin ja hänen puolisonsa keisarinna Elisabethin, eli Sisin aikaisia
huoneita. Kierroksen loppupuolella näemme myös 1750-luvulta peräisin olevia keisarinna Maria
Theresian aikaisia rokokoo tyylisiä huoneita, mm. linnan upean suuren juhlasalin. Tutustumme myös
linnan upeaan puutarhaan.
Optiona 85 €/hlö lisämaksusta iltaretki Grinzingin viininviljelyskylään 4 h

Ajamme bussilla ensin Wienerwaldin kukkuloille ihailemaan Wieniä ylhäältä käsin ja sitten Grinzingin
viininviljelyskylään nauttimaan tuhtia illallista perinteiseen viinitupaan.
Viinituvissa on rustikaalinen sisustus, pitkät puupöydät ja viiniä nautitaan yleensä lasikolpakko
mukeista rennossa tunnelmassa. Viinituvissa on usein myös elävää musiikkia, soittajat soittavat
wieniläislauluja ja operetteja ym.

6. päivä 25.09.2016 Koko päivän retki Burgenland, Neusiedler See -järvi
Aamiaisen jälkeen pakkaamme matkatavarat bussin ja lähdemme koko päivän retkelle.
Burgenland on Itävallan pienin ja tilastojen mukaan myös aurinkoisin liittovaltio, joka sijaitsee aivan
idässä Unkarin rajalla. Alueella vallitsee jo lämpimämpi pannooninen ilmasto ja punaviini viihtyy
hyvin kostealla ja lämpimällä Neusiedler See -järven kansallispuiston alueella. Kansallispuisto on

muuttolintujen suosimaa pesimä aluetta ja mm. haikarat palaavat vuosi vuodelta pesimään
järvialueen talojen katoille rakentamiinsa pesiin.

Vierailemme viehättävässä Eisenstadtin kaupungissa ja Esterházy-suvun omistamassa linnassa.
Joseph Haydn oli vuosikymmeniä suvun palveluksessa ja linnakierroksella näemme myös Haydnsaalkonserttisalin, jonka kehutaan olevan yksi akustiikaltaan parhaista Itävallassa.
Eisenstadtissa sijaitsee myös Bergkirche kirkko, jonne Joseph Haydn on haudattu.
Nautimme lounasta järvialueella olevalla viinitilalla. Näemme myös ihastuttavia järven rannalla
sijaitsevia pikku kyliä, kuten Rust ja Mörbisch, joka on kuuluisa joka kesäisitä operetti-juhlistaan.
Iltapäivällä ajo lentokentälle ja lento Suomeen.

