RIL Seniorit

SYYSMATKA ITÄVALTAAN 20.-25.9.2016
mahtavan historian ja klassisen musiikin lähteille.
1. Päivä
Finnair kuljetti aamuvarhaisella 20. syyskuuta iloisen senioriporukan Wieniin, missä
oppaamme Kirsi otti meidät vastaan ja ohjasi bussiin matkalle kohti Salzburgia. Matka
kulki pitkin Tonavan rantaa kauniin Wachaun laakson läpi. Historia alkoi tihkua heti
pysähtyessämme lounastauolle Dyrnsteinin kylään, missä Richard Leijonamieli oli
vangittuna 1100 luvulla. Noin 350 km:n bussimatkan jälkeen saavuimme Salzburgiin.

Illalla oli järjestettynä Mozart Dinner konsertti; hauska tapahtuma, jossa välillä syötiin ja
välillä kuunneltiin makupaloja Mozartin tuotannosta.
2. Päivä
Aamupäivällä kiertelimme jalkaisin Salzburgin vanhan kaupungin nähtävyyksiä:
- Mirabel linnan puutarha
- Salzburgin tuomiokirkko
- Festspielhopusen konserttitalo
- Arkkipiispan palatsi
- Mozartin syntymätalo
- Salzburgin linna (ylhäällä vuorella)

Illalla konsertti Mirabell linnan konserttisalissa: Mozartia ja muita 1700 luvun säveltäjiä,
mahtava oboe solisti!
3. Päivä
Lähtö hyvissä ajoin kohti Salzkammergutin järvialuetta, jossa pysähdyimme Bad-Ischlissä.
Vierailimme keisari Franz Josephin ja hänen puolisonsa Sissin kesäasunnolla, joka oli
näissä keisarillisissa mittakaavoissa varsin pieni ja kodikas. Sikäli kuitenkin merkittävä,
että siellä allekirjoitettiin I maailmansodan aloittanut asiakirja (alla kuva Franz Josephin
työpöydästä). Lounas oli viehättävässä Bad-Ischlin kylässä.

Bussimatka Wieniin mahtavissa vuoristo ja järvimaisemissa. Majoituimme läntisen
rautatieaseman lähelle, aivan keskustan tuntumaan.

4. Päivä
Kiertoajelu Wienissä, jossa näimme kuinka mahtava imperiumi on näyttänyt suuruuttaan
hienoilla rakennuksilla kuten: Staatsoper, Parlament, Rathaus, monet museot, Yliopisto ja

Hofburgin talvipalatsi. Uudempia nähtävyyksiä olivat Hundertwasserhouse, Prater,
hedelmä ja vihannestori Naschmarket sekä uudempia taidemuseoita.

Illalla illallinen ja konsertti Kursalon palatsissa.

5. päivä
Tutustuminen Schönbrunnin kesälinnaan, jossa törmäsimme jälleen keisari Franz
Josephiin sekä Sissiiniin sekä vanhemmalta ajalta, 1700 luvulta oleviin keisarinna Maria
Theresian aikaisiin tapahtumiin. Linnan puisto ja piha-alueet olivat linnan ohella mahtavaa
katsottavaa. Kiertokäynti ja fasiliteetit olivat hienosti järjestetyt.

Illallinen oli Wienerwldin kukkuloilla Grinzingin kylässä. Hauska illanvietto hyvän ruoan,
vapaan viinin ja laulun merkeissä.
6. Päivä
Viimeinen ja aikainen herätys Wienissä. Lähtö matkatavaroiden kanssa bussilla kohti
etelää, Neusiedler järveä. Ensimmäinen pysähdys Eisenstadtin kaupungissa, missä
kävelykierros ja kahvit kaupungin vanhassa keskustassa. Lähellä oli Esterhazy-suvun
(unkarilaista alkuperää) omistama valtava linna, jossa vierailimme. Samalla tutustuimme

hieman säveltäjä Joseph Haydn’n historiaan. hän oli vuosikymmeniä Esterhazyn
palveluksessa.
Iltapäivällä lounas viiehättävässä Rustin pikkukylässä aivan Neusiedlerseen rannassa.
Siitä alkoi kulinaarisesti ja kultturellisti kylläisen joukon kotimatka halki alkuruskaisen
Itävaltalaismaiseman.

Ja suuret kiitokset paitsi oppaallemme Kirsille jatkuvasta ja asiantuntevasta puhevirrasta ja
erittäin ammattitaitoisesta opastuksesta, myös, last but not least, matkanjohtajallemme
Petri Janhuselle ensin koko matkan kehittelystä ja sitten hienosta läpiviennistä!

Tiedostosta ei löy ty ny t k uv aosaa, jonk a
suhdetunnus on rId22.

Toimeksi saaneena ja iloista matkaseuraa kiittäen Sakari Sipilä

