Talvimatkat
Matkan hinta:
jäsenet
995 €
ei-jäsenet
1015 €
lisämaksu yhden hengen
huoneesta 125 €
Hintaan sisältyy:
- lennot Finnairilla Turku–
Helsinki–Bryssel–Helsinki–
Turku
- hotellimajoitus
2-hengen huoneessa
- 1 päivällinen, 2 lounasta
- kuljetukset ja opastetut
kiertoajelut
- matkanjohtajan palvelut
Matkalle mukaan voimassa
oleva ulkomaanpassi tai virallinen EU-henkilökortti. Matkavakuutus, johon sisältyy myös
matkatavaravakuutus sekä peruutusturvavakuutus oman, lähiomaisen tai matkaseuralaisen
vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta, on syytä tehdä heti
matkavarauksen jälkeen sekä
tarkistaa perusrokotusten voimassaolo.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30, Turku
02 2657 913, matkari@lssy.fi
www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/
matkari
Marivaux Hotel Congress &
Seminar Centre sijaitsee Brysselin keskustassa vain kymmenen minuutin kävelymatkan
päässä Grand Place -aukiolta.
Rakennuksessa toimi aiemmin
elokuvateatteri. Rakennuksen
muuttaminen hotellikäyttöön
oli työläs ja vaativa projekti.

BRYSSELIN JA BRUGGEN JOULUTORIT
7.–9.12.2019
Euroopan unionin pääkaupunki Bryssel tarjoaa kulttuuria, nähtävyyksiä ja
makuelämyksiä. Brysselin upeat joulutorit levittäytyvät Grand Place -aukiolta aina Sainte Catherinen alueelle asti. Markkinoilla on yli 200 kojua,
joissa eri Euroopan maat ovat edustettuina ja joissa on myynnissä perinteisten joulukoristeiden ohella muitakin tuotteita. Kannattaa maistella
vohveleita, suklaata, juustoja, makkaroita sekä paikallista olutta ja glögiä.
Torilla on myös luistelurata, maailmapyörä ja karuselli. Jouluntunnelmaa
lisäävät upeasti valaistut rakennukset. Myös Brysselin tunnetuimpiin nähtävyyksiin lukeutuva Manneken Pis on puettu jouluiseen asuun.
Matkalla tehdään päiväretki Belgian suosituimpiin vierailukohteisiin kuuluvaan kanavien ja siltojen Bruggeen. Bruggea pidetään yhtenä läntisen
Euroopan parhaiten säilyneistä keskiaikaisista kaupungeista, sen keskustaalue kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon. Bruggen joulutorin kojut sijaitsevat Grote Markt -torilla, jota ympäröi arkkitehtuurisesti kauniit
rakennukset.

Matkaohjelma
Lauantai 7.12.
Kokoontuminen Turun lentoasemalla klo 5.15.
Lentoaikataulu:
Turku 6.15 – Helsinki 6.50 / AY 230
Helsinki 7.35 – Bryssel 9.15 / AY 1541
Brysselin lentokentältä bussikuljetus
paikallisoppaan johdolla keskustaan,
jossa tehdään kahden tunnin kiertoajelu. Näemme Grand Place -aukion
lisäksi muun muassa Kuninkaanpalatsin, Tuomiokirkon ja Manneken
Pis -veistoksen. Majoittuminen hotelli Marivauxiin. Päivällinen nautitaan hotellissa.
Sunnuntai 8.12.
Aamiainen hotellissa. Kävelykierros
joulumarkkinoilla matkanjohtajan
opastuksella. Lounas kaupungilla. Iltapäivällä omaa aikaa katsella nähtävyyksiä tai käydä museoissa.
Maanantai 9.12.
Aamiainen hotellissa. Huoneiden
luovutuksen jälkeen ajetaan noin
100 kilometriä Bruggen kaupunkiin,
jossa ensin opastettu kahden tunnin
kaupunkikierros. Kierroksen aikana
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nähdään muun muassa Belfort-kellotorni sekä Burg-aukion laidalla sijaitsevat Heilig-Bloedbasiliek-katedraali
ja kaupungintalo. Lounas kaupungilla ja vapaata aikaa tutustua joulumarkkinoihin. Iltapäivällä kuljetus
Brysselin lentoasemalle.
Lentoaikataulu:
Bryssel 19.15 – Helsinki 22.50 / AY 1546
Helsinki 23.45 – Turku 00.20 (10.12.) /
AY 229

