
Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 19€/varaus (1.1.2016 alkaen 23 €/varaus).

Varaukset: & 010 289 8100 & 010 289  8101 ryhmät & 010 289 8102 (Helsinki)

Pidätämme oikeuden muutoksiin matkaohjelmissa.

Asiantuntijaopas 
Raila Laine

Matkaohjelma

1. päivä 
Harsova, risteily alkaa
Lento Amsterdamin kautta Bukarestiin. Ajo bussilla Har-
sovaan. MS Amadeus Classic lähtee Romanian Harsovasta 
klo 19. Laivaan pääsee klo 16 alkaen.

2. päivä 
Tonavan suisto, ainutlaatuinen lintuparatiisi
Laiva saapuu Sfàntu Gheorgeen, josta tehdään retki To-
navan suistoon. Tonavan suisto on valtava luonnonsuo-
jelualue ja lintuparatiisi, jossa on ainutlaatuinen kasvis-
to ja eläimistö. 

3. päivä 
Constanta, kaupunki Mustanmeren rannalla
Aamulla bussiretki Constantaan. Antiikin kreikkalaisten 
perustama kaupunki muodostui Rooman valtakunnan ai-
kana merkittäväksi satamakaupungiksi. Nykyisin kaupun-

A-hytti

Tonavan 
risteily 
Mustanmeren rannoilta 
Euroopan sydämeen 18.–26.10.2016 

Romania, Bulgaria, Serbia, Unkari, Itävalta
Harsova – Sfantu Gheorge – Ruse – Nikopol – Rautaportti – Belgrad –Mohacs – 
Kalocsa – Budapest – Ezsztergom – Wien

Lisätietoja:
Timo Tulosmaa 

Timo.tulosmaa@outlook.com puh. 040 744 0565
Maija Sirén 

maija.siren@lomalinja.fi puh. 010 289 8118

Risteile Tonavalla aina Harsovasta Keski-Euroopan 
sydämeen Wieniin. Risteilyllä pääsee kurkistamaan 
viiteen mielenkiintoiseen maahan, Romaniaan, 
Bulgariaan, Serbiaan, Unkariin ja Itävaltaan. Reitin 
varrella nähdään historiallisia pikkukyliä, upeita 
linnoja ja kaupunkeja. Luonnonkauneuksia päästään 
ihmettelemään Tonavan suistossa, joka on kuuluisa 
erityisesti monipuolisesta ja runsaslukuisesta 
linnustostaan sekä Serbian ja Romanian rajalla, jonne 
Tonava on uurtanut Euroopan syvimmän rotkolaakson, 
Rautaportin. Sen pystysuorat seinät nousevat 800 metrin 
korkeuteen.

Hintaan sisältyy
• bussikuljetus Tampere – Helsinki – Tampere
• lennot KLM:n ja Finnairin lennoilla turistiluokassa
• majoitus kahden hengen hytissä
• kaikki ym. retket suomenkielisellä opastuksella
• täysihoito laivalla alkaen illallisella ja päättyen aamiaiseen
• matkaemännän palvelut koko matkan ajan

Lisämaksusta
• matkavakuutus
• ruokajuomat
• juomarahat laivalla, suositus 10€/hlö/päivä

Bussiaikataulu
02.30 Tampere, Pyynikintori
02.40 Hippostalo

Lentoaikataulu (sitoumuksetta)
18.10 Helsinki – Amsterdam  7.00-8.30
18.10 Amsterdam-Bukarest   9.25-13.10
26.10 Wien-Helsinki  19.20-22.40

MS Amadeus Classic
Alus on valmistunut vuonna 2001 ja peruskorjattu vuonna 2013. Laivalla 
on 74 reilunkokoista hyttiä, uima-allas, näköalaravintola ja -baari, 
Lido-baari, kampaaja, myymälä, sähköpostiasema ja suuri shakkipeli 
aurinkokannella. Kaikki hytit ovat ikkunallisia ulkohyttejä, varustukseen 
kuuluu suihku, ilmastointi, kaksoisvuode, vaatekaappi, puhelin, työpöytä, 
tuoli ja TV.

Hytit
A2M: Parvekehytit, 3. kansi. Hytin koko 15m2, hytissä ranskalainen
parveke. (Mozart Premium)
A2: Parvekehytit, 2. kansi. Hytin koko 15m2, hytissä ranskalainen
parveke.(Strauss Premium)
B2: Ikkunalliset hytit 1. kansi. Hytin koko 15m2, hytissä
panoramaikkuna. (Haydn Standard)

Matkan hinta
A2M-luokan hytissä .......2625 €/hlö
A2-luokan hytissä ..........2425 €/hlö
B2-luokan hytissä ..........2025 €/hlö

ki on suosittu turistikohde, jonka nähtävyyksiä ovat mos-
keija, kasino sekä myös lähellä sijaitseva Mamaian uima-
ranta. 

4. päivä 
Bulgaria, Ruse – kaupunki kuin satukirja
Saavutaan Bulgarian puolelle Rusen satamakaupunkiin. 
Ohjelmaan kuuluu kokopäivän retki Veliko Tarnovoon, jo-
ka oli muinoin toisen Bulgarian valtakunnan pääkaupun-
ki. Tämä historiallinen kaupunki on suoraan kuin satukir-
jasta. Käydään myös Arbanasin kylässä, jossa on ulkoil-
mamuseo. Kylässä on viisi kirkkoa ja kaksi luostaria. Lin-
noituksen muotoon rakennetut talot ovat peräisin 1500- ja 
1600-luvuilta. Laivaan noustaan taas Nikopolissa.

5. päivä 
Rautaportti, Karpaattien ja Balkanvuorien välinen sola
Päivä vietetään laivalla, joka kulkee ainutlaatuisia mai-
semia pitkin vuorten ympäröimässä solassa. Rautaport-
ti erottaa eteläisen Karpaattien vuoriston ja Balkanvuo-
ret. Tonava on uurtanut kallioon yli 100 kilometriä pit-
kän ja 800 metriä syvän solan, joka on unohtumaton luon-
toelämys. 

6. päivä 
Belgrad, Serbian kaunis kaupunki
Kaupunkikierros Serbian pääkaupungissa Belgradissa, Sa-
vejoen ja Tonavan yhtymäkohdassa. Upeista jokimaisemis-
ta voi nauttia Kalamegdanin linnoituksesta käsin.

7. päivä 
Unkari, Pustan kauneutta, paprikoita ja käsitöitä
Saavutaan Unkarin puolelle Mohácsiin. Pustan kauneutta 
nähdään ja koetaan retkellä, johon kuuluu ratsastusnäytös. 
Paprikan viljelystä ja värikkäistä käsitöistä tunnetussa Ka-
locsan kaupungissa tehdään kävelykierros.

8. päivä 
Budapest ja Esztergom, Unkarin upeat kaupungit
Budapestin kaupunkikierroksella ihaillaan palatseja, kirk-
koja ja siltoja Gellert-vuoren näköalapaikoilta. Tonavan 
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mutkaa pitkin matkataan Esztergomin kaupunkiin. Täällä 
kiertoajelu tehdään vaihteeksi tunnelmallisella kaupunki-
junalla ja kaupunkikierroksen aikana vieraillaan myös Esz-
tergomin kuuluisassa tuomiokirkossa. 

9. päivä 
Wien – Keskieuroopan sydämessä
Lähtö alukselta klo 9.30. Wienin kiertoajelu ja omakus-
tanteinen lounastauko ennen paluuta kentälle. Lento Hel-
sinkiin.


