
Oopperaristeily 
Pohjois-Saksan Helmet & Fidelio 
Schwerinissä 24.6.–29.6.2020 

Ainutkertainen oopperamatka Saksaan! Vuonna 2020 tulee Beethovenin syntymästä 
kuluneeksi 250 vuotta ja Scwerinin palatsin musiikkifestivaali kunnioittaa juhlavuotta ottamalla 
ohjelmistoonsa Fidelio-oopperan. Se on alunperin kolminäytöksiseksi kirjoitettu, nyttemmin 
kaksinäytöksinen ooppera, jonka tunnetuin numero on Vankien kuoro. 

ROPAX-risteily on uusi, hieno tapa risteillä Itämerellä ja päästä helposti Pohjois-Saksaan: 
Helsinki – Travemünde – Ludwigslust – Berliini – Schwerin – Travemünde – Helsinki. 

Matkaohjelma:
Keskiviikko 24.6.
Bussikuljetus Turusta Helsinkiin - Finnlinesin Star-laiva 
lähtee Helsingistä, Vuosaaren satamasta klo 17.00. 
Illallinen (sisältää ruokajuomat) ja iltaohjelmaa.

Torstai 25.6. Päivä merellä – Ludwigslust 
Brunssi ja illallinen (ei ruokajuomia). Tieto- ja viihde-
ohjelmaa merimatkan aikana. Laiva saapuu 
Travemündeen klo 21.30. Siirtyminen hotelliin 
Ludwigslustiin, yöpyminen Hotel Erbprinz 4*. 

Perjantai 26.6. Ludwigslust – Berliini 
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen opastettu kierros Ludwigslustin upeassa Palatsissa. Iltapäiväksi 
suuntaamme Berliiniin, jossa vapaa-aikaa Kurfürstendammilla omatoimista lounasta tai ostoksia 
varten. Opastettu kaupunkikierros Berliinissä (n. 2 tuntia). Kolmen ruokalajin illallinen (sis. yhden 
ruokajuoman) Berliinin keskustassa, jonka jälkeen majoittuminen Holiday Inn Berlin East 
hotelliin.

Lauantai 27.6. Berliini – Schwerin – Travemünde 
Aamiainen hotellissa ja vapaa-aikaa joko ostoksille tai lisämaksulliselle retkelle. Linja-autokuljetus 
Schweriniin (n. 3 tuntia) ja kolmen ruokalajin päivällinen Schwerinissä (sis. yhden ruokajuoman) en-
nen Schwerinin linnan edustalla sijaitsevassa vanhassa puutarhassa esitettävää Fidelio oopperaa. 
Tämä näytös on osa Schwerinin palatsin musiikkifestivaalia (esityskieli Saksa, kesto n. 3 tuntia). 
Näytöksen jälkeen paluu linja-autolla (n. 1,5 tuntia) Travemündeen ja laivaannousu noin klo 01.00. 
Päivän ohjelmaan sisältyy opastettu kaupunkikierros Berliinissä ja pääsylipun Fidelio - oopperaan. 

Tämän lisäksi mahdollisuus lisämaksulliselle retkelle seuraavasti: 
• Spree-jokiristeily (audio-opastus) ja vierailu Berliinin katedraalissa (n.2 tuntia), hinta 32€. 



Sunnuntai 28.6. Päivä merellä 
Laiva lähtee klo 3.30. Päivä merellä. Brunssi ja illallinen laivalla (sisältää ruokajuomat).  
Tieto- ja viihdeohjelmaa päivän mittaan matkanjohtajan johdolla. 

Maanantai 29.6. Helsinki Tulo Helsinkiin, Vuosaaren satamaan klo 9.30.
Bussikuljetus Turkuun. 

Matkan hinta:
895 € B-luokka, (sisähytti 10 m²) 1-hengen hytti/huone lisämaksu 200 €
995 € A-luokka, (ikkunallinen hytti, erilliset vuoteet 10 m²) 
1-hengen hytti/huone lisämaksu 270 €

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnanmuutoksiin  (matkapakettilaki 8.1.)

Hintaan sisältyy:
•  Bussikuljetukset Turku-Helsinki/Vuosaaren satama -Turku
•  Risteily Helsinki – Travemünde – Helsinki Finnlinesin Star-luokan hyvätasoisella     
   matkustajarahtilaivalla valitussa hyttiluokassa 
•  Hotellimajoitus Ludwigslustissa ja Berliinissä aamiaisineen 
•  Puolihoitoruokailut laivalla (brunssi/aamiainen, illallinen) 
•  Illallinen Berliinissä ja Schwerinissä 
•  Opastettu kaupunkikierros Berliinissä ja opastettu kierros Ludwigslustin palatsissa 
•  Pääsylippu Schwerinin linnan edustalla esitettävään Fidelio oopperaan(kategoria 2)   
•  Bussikuljetukset Saksassa 
•  Matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan Helsingistä alkaen

Suosittelemme pikaista varausta – paikkoja rajoitetusti!

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30, Turku
02 265 7913
matkari@lssy.fi
www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/matkari

Risteilyohjelmasta vastaa Kristina Cruises

Matkalle mukaan voimassaoleva ulkomaanpassi tai virallinen EU- henkilökortti. Kehotamme hankki-
maan matkaa varten kattavan peruutusturvan sisältävän matka- ja matkatavaravakuutuksen sekä 
tarkistamaan perusrokotusten voimassaolo. 
Suosittelemme myös maksuttoman Eurooppalaisen sairaanhoitokortin hankkimista Kelasta. Sairausta-
pauksissa sillä saa kohteessa kunnallista hoitoa myös pitkäaikaissairauden yhteydessä.
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