
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä matka tekee hyvää  

sekä mielelle että keholle  
 

Matkamme Itävallan Tirolin upeisiin alppimaisemiin 
ovat olleet menestyksiä yli vuosikymmenen ajan, 
satojen matkalaisten kanssa. Täällä ilma on puhdasta 
ja hengittäminen helppoa. Kokemus ja vankka 
paikallistuntemus ovat huolellisesti suunnittelun 
matkan perustana: tarjoamme aitoja elämyksiä 
kohteissa, jotka tunnemme hyvin. Matkan runsasta 
antia voit täydentää omilla valinnoillasi. Liikumme 
vain oman ryhmämme kanssa. 
 

Leppoisat, matkaohjelman mukaiset kävelymatkat 
ovat yhdellä rupeamalla kerralla korkeintaan vain 
muutamien satojen metrien pituisia.  
 

) Matkavarauksesi 
   on turvallinen 
 

Matkan varaaminen on turvallista: jos 
matkanjärjestäjä joutuu perumaan matkan, suoritetut 
maksut palautetaan. 

HOTELLI  

Central Seefeld  
 

Angelika ja Hans Ölhafenin  
hotelli on rauhallinen, tasokas  
majapaikka keskustan  
kävelykatualueen tuntumassa  
 Ravintolan keittiössä  
taidetaan myös erikoisruokavaliot Baari Hissi  
Maksuton WiFi-yhteys Huoneiden sisustus vaihtelee 
huoneittain Huoneissa ei ole kokolattiamattoja 
Tyylikäs saunaosasto ja kuntoilutila ovat vapaasti 
käytettävissäsi 

 

 

 

Nautittava viikko Alppien sydämessä 
 

Matkan hintaan sisältyvät mm. Täsmällinen tiedottaminen myös ennen 
matkaa  Lentoliput kotiin lähetettyinä Finnairin reittilennot Helsinki-
München-Helsinki Bussimatkat München-Seefeld-München maisemareittiä 
Garmisch-Partenkirchenin kauttaAsuminen Seefeldissä hotelli 
Centralissa; runsas aamiaisbuffet ja usean ruokalajin päivällinen 
(ruokajuomat maksamme erikseen)Tulomalja ja tervetulotilaisuus 

Opastettu tutustuminen Seefeldiin Seefeldissä rinnejunaretki 
Rosshüttelle Hotellin saunaosaston ja kuntoilutilan käyttö Tutustuminen 
Hofburgin keisarilliseen palatsiin Innsbruckissa Tutustuminen Innsbruckin 
Vanhaan kaupunkiin ja gondolihissiretki 2000 m korkeuteen Tri Esko 
Kaartisen puheenvuoro Elämää Alpeilla ja Itävallassa -tilaisuusPuisto- ja 
kirkkokonsertteja, joutenoloa, kävelyretkiä …omien valintojesi mukaan 
Kielitaitoisen työryhmän palvelut Suomenkieliset opastukset Verot ja 
muut viranomaismaksut.  Matkan hinta perustuu 11.11.2022 tiedossa 
olleisiin hintoihin. Matka toteutetaan force majeure -varauksin. 
Tarkennukset mahdollisia. Joillakin retkillä säävaraus. 
 

Lentoaikataulut Finnair (sunnuntai / sunnuntai) 
Helsinki 09:15  München 10:50 / MUC 11:40  HEL 15:05; ajat 
paikallisaikoja. Bussimatka München-Seefeld: noin kaksi tuntia. 
 

Matkan hinta on € 1595,00 /henkilö jaetussa kahden henkilön 

hotellihuoneessa. Matkan varausmaksu on € 300,00.   

1.6.2023 alkaen varatun uuden matkan perushinta on € 1645,00.  

Yhden henkilön huoneen lisämaksu matkan koko ajalta on € 196,00. Yksin 

matkustavalle varataan yhden henkilön hotellihuone. Matkapaikkoja on 

jäljellä rajoitetusti. Vapaat paikat täytämme ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Matkan toteutuminen edellyttää 38 henkilön ryhmää.  
 

Tiedustelut ja matkalle ilmoittautuminen:  

Puh. 045 1971 200 / Juhani Viikari 

Juhanille voit soittaa kaikkina päivinä klo 11-18 
 

Vastuullinen matkanjärjestäjä:  
LP Management Oy/Savonlinnan Matkatoimisto ja OK-Matkat Oy 
Savonlinnan Matkatoimisto, Puh. 050 5299 512 
Pidätämme oikeuden tarkennuksiin. 
                             

 

 
 
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

INNSBRUCK 

Matkallasi on kasvot     
 

 
Kaisu Pfandl  
on Innsbruckin kaupungin 
matkailutoimiston Tirolin 
asiantuntija. Kaisu on 
toiminut jo vuosien ajan 
matkanjohtajanamme 
Itävallassa ja Italiassa.  

Juhani Viikari  
on yli 50 vuoden  

aikana suunnitellut  
ryhmien matkoja.  

Viime vuosina Juhani  
on keskittynyt  

Alppeihin. 

Matkan työryhmässä on asiantuntijoita ja kokeneita matkanjohtajia. Olet hyvissä käsissä. 
 
 

SEEFELD 

Tervetuloa  

Tirolin Alpeille 

helppokulkuiselle lomalle! 

 

Päivi Skinnari 
on ollut Tirolissa 
mukanamme 
aiemminkin.  
Hän tuntee hyvin 
kohteemme  
ja ohjelmamme. 
 

Seefeld ja Innsbruck  

27.8. – 03.9.2023       
 

Esko Kaartinen 
matkassa mukana 
 

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, LKT Esko 
Kaartinen on jo vuosikymmeniä luennoinut erilaisten 
tukirankasairauksien hoidosta ja ennaltaehkäisystä sekä 
erityisesti ikääntymiseen liittyvistä tukirangan ongelmista  
ja niihin varautumisesta. Hänen luentoaiheenaan matkalla  
on mm. Ikääntyminen ja hyvinvointi. 
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