
Tšekki, Slovakia ja vähän Wieniä   
14.-19.9.2019 
 
Teologian maisterit Riitta Lemmetyinen ja Marianne Jansson järjestävät ryhmämatkan alueelle, 
joka on Euroopan sydänmaita mutta on jäänyt suomalaisille paljolti tuntemattomaksi. Tšekistä ja 
Slovakiasta löytyy turistin kaipaamaa alkuperäisyyttä, vaikuttavaa historiaa ja paljon silmänruokaa.  
 
Matkareitin varrella on lukuisia Unescon maailmanperintökohteita. Keskiajalta säilyneitä kaupun-
keja palatseineen ja linnoineen koristaa usein italialaisilta vaikutteita saanut arkkitehtuuri. Paljon 
säilyi ehjänä toisen maailmansodan melskeissä, ja se, mikä vaurioitui, on korjattu entiseen lois-
toonsa. 
 
Täällä päin Keski-Eeurooppaa näkyy ja tuntuu niin saksalainen kuin slaavilainenkin kulttuuri. Oma 
lukunsa ovat juutalaiset, joiden historia on vahvasti läsnä vanhoissa juutalaiskortteleissa, ghetoissa 
ja hautausmailla. Tšekissä asui ennen toista maailmansotaa 120 000 juutalaista, joista 80 000 kuoli 
keskitysleireissä. Matkaopas Päivi Taskinen tuntee juutalaisuuden kuin omat taskunsa, sillä hän on 
vuosikymmeniä tehnyt juutalaistyötä Unkarissa.  
 
Matka suuntautuu muun muassa Tšekin länsiosassa sijaitsevaan Böömiin, jossa sata vuotta ennen 
Lutheria vaikutti kuuluisa reformaattori Jan Hus. Lutherin tavoin hän arvosteli katolisen kirkon käy-
täntöjä ja halusi uudistaa kirkkoa. Hänet poltettiin harhaoppisena roviolla vuonna 1415. ”Hussilai-
set” olivat pitkään vainottu kansanosa. – Tämän matkan antiin kuuluu myös päivittäinen hengelli-
nen ohjelma. 
 
Historiasta nykypäivään: Prahasta sanotaan, että se on yksi Euroopan kauneimmista kaupungeista ja 
että sen Kaarlen silta on maailman hienoimpia siltoja. Bratislavaa kehutaan hienosta sijainnistaan 
Tonavan rannalla, ja kaupunki on saanut mainetta oivallisena ostopaikkana. Sokerina pohjalla 
matka tarjoaa kahden tunnin kiertoajelun Wienissä. 
 
 
 



            Tšekki ja Slovakia 
                    14.9. – 19.9.2019 (6 päivää / 5 yötä) 

 
 
 
 
 
Matkanjohtajina 
Marianne Jansson, 050 354 3241, marianne.jansson@akasia.fi 
Riitta Lemmetyinen, 050 300 1616, riitta.lemmetyinen@akasia.fi 
 
Opas Päivi Taskinen 
 
Reittilennot, Finnair 
14.09. AY1221 Helsinki – Praha klo 09.40 – 10.50 / 19.09. AY1476 Wien – Helsinki klo 19.15 – 22.35 
 
Matkaohjelma: 
 
14.9. la: Saapuminen Tšekkiin 
Prahan lentokentällä on vastassa suomenkielinen opas. Kentältä lähdetään bussilla Prahan Linnavuorelle, 
jossa on aikaa lounaalle (omakustanteinen) sekä tutustuminen Strahovin luostarin kirjastoon ja Loretan 
luostariin (ulkoapäin). Bussikuljetus ja sisään kirjautuminen hotelliin. Päivällinen hotellissa. 
 
15.9. su: Praha 
Kävelykierros vanhassakaupungissa. Näemme mm. kuuluisan Kellotornin, Kaarlen sillan ja Vaclavin aukion. 
Käymme Prahan kuuluisalla juutalaisella hautausmaalla sekä synagogassa. Yhteinen lounas. Illalla 
mahdollisuus lähteä lisämaksulliseen konserttiin.  
 
16.9. ma: Praha - Česky Krumlov 
Lähdemme kohti Česky Krumlovia (noin 112 km). Matkan varrella näemme kaunista maaseutua ja 
tutustumme Etelä-Böömin historiaan. Pysähdymme Nizborin lasitehtaalla ja České Budějovicen kauniissa 
keskustassa. Aikaa omakustanteiseen lounaaseen. Saavumme Česky Krumloviin, Tsekin maan helmeen. 
Hotelliin sisäänkirjautumisen jälkeen kävelykierros kaupungin vanhoilla mukulakivikujilla. Kylän tärkein 
nähtävyys on Vltava-joen jyrkälle kalliopenkalle rakennettu Český Krumlovin linna. Halukkaat voivat kiivetä 
ylös linnavuorelle ja tutustua linnaan. Yhteinen päivällinen. 
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17.9. ti: Telc - Trebic - Brno 
Matkalla Brnoon (päivän ajomatka 240 km) pysähdymme Telcin kaupunkiin, joka on perustettu 1300-
luvulla. Kaupungin läpi kulki tärkeä kauppareitti ja se edustaa kaunista italialaista renessanssityyliä. 
Tutustumme 1700-luvulla rakennettuun renessanssilinnaan. Jatkamme Trebiciin, jossa vierailemme 
juutalaiskorttelissa. Aikaa omakustanteiseen lounaaseen. Saavumme Tsekin toiseksi 
suurimpaan kaupunkiin, Brnoon. Sisäänkirjautuminen hotelliin ja yhteinen päivällinen. 
 
18.9. ke: Brno - Bratislava, Slovakia 
Tutustumme Brnon vanhaankaupunkiin ja Petrovin kukkulalla sijaitsevaan Pyhien Pietarin ja Paavalin 
tuomiokirkkoon. Kierroksen jälkeen lähdemme kohti Slovakian pientä pääkaupunkia, Bratislavaa (noin 145 
km). Matkalla pysähdymme Pezinokin viinikylään, jossa maistelemme alueen viinejä. Matkan aikana 
mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen. Bratislavassa sisäänkirjautuminen hotelliin ja kävelykierros 
kaupungin romanttisilla pikkukujilla. Kierroksen aikana näemme Pálffyn ja Mirbachovin palatsit ja Pyhän 
Martin kirkon sekä nousemme linnakukkulalle, josta on näkymä Tonavalle. Yhteinen illallinen. 
 

 
 
19.9. to: Wien - kotiinpaluu 
Aamupäivällä aikaa tuliaisostoksia varten Bratislavassa. Noin klo 11.30 lähtö bussilla Wieniin (noin 70 km). 
Yhteinen lounas ja kaupunkikiertoajelu Wienissä ennen lentokentälle menoa. Paluulento Helsinkiin. 
 
Matkan hinta 1499 € / henkilö. Varaukset joko matkanjohtajille tai Toiviomatkoille. 
 
Hintaan sisältyvät: 
Finnairin lennot Helsinki - Praha / Wien - Helsinki, viiden yön majoitus neljän tähden hotelleissa, 5 x aamiainen, 6 x 
lounas tai päivällinen, viininmaistajaiset ja sisäänpääsymaksut ohjelman mukaisesti, suomenkielisen oppaan palvelut. 
Yhden hengen huoneen lisämaksu 310 €. 
Lisämaksullinen konsertti Prahassa 42 € / henkilö, sitovat ilmoittautumiset matkan varauksen yhteydessä. 

 
Hotellit 

 
Grand Majestic  Plaza ****, Truhlářská 1520/23,110 00 Nové Město-Petrská čtvrť, Puh: + 420 211 159 100 

www.hotel-grandmajestic.cz  

Hotel Dvořák  ****, Radniční 101, 381 01 Český Krumlov, Puh. + 420 380 711 020 www.hoteldvorak.com  
  

Continental Hotel ****, Kounicova 680/6, 602 00 Brno-střed, Puh.  +420 541 519 111  
www.continentalbrno.cz  
  

Park Inn Danube Hotel  ****, Rybne nam. 1, 813 38 Bratislava, Puh. + 421 2 5934 0000 www.parkinn.com  
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