
  

 

ELÄ KELIITON POHJOIS-POHJÄNMÄÄN PIIRI,  
PRÄHÄ 10. – 15.9.2017 
alustava matkaohjelma 

Lentoaikataulu / Finnair: 

10.9.2017 Oulu – Helsinki  06:00 – 07:00  AY360 

10.9.2017 Helsinki – Praha   09:35 – 10:50  AY715 

15.9.2017 Praha – Helsinki  11:35 – 14:40  AY716 

15.9.2017 Helsinki – Oulu  16:00 – 17:00  AY367 

(Lentoaikataulu sitoumuksetta. Ajat ovat paikallisia aikoja.) 

10.9. sunnuntai – Tervetuloa Prahaan 

Lähtöselvitys tapahtuu lähtöselvitysautomaateilla. Lähtöselvityksen voi tehdä myös etukäteen aikaisintaan  

36 tuntia ennen lähtöä Finnairin verkkosivujen www.finnair.fi. Finnairin lennolle saa ottaa mukaan maksutta jokaista 

yli 2-vuotiasta matkustajaa kohden yhden laukun, jonka paino on enintään 23 kg. Lisäksi käsimatkatavaraa voi olla 

enintään 8 kg laukussa, jonka enimmäismitat ovat 56x45x25 cm. 

Finnairin lennoilla on tarjolla maksullinen Sky Bistro -valikoima, josta asiakas voi ostaa mieleisensä välipalan.  

Kahvi- ja teetarjoilu sekä Finnairin nimikkojuoma mustikkamehu ovat ilmaisia. Erikoisruokavaliotoiveita ei oteta 

vastaan. 

Finnairin lento AY360 lähtee Oulusta klo 06:00 ja saapuu Helsinkiin klo 07:00. Koneenvaihto. Lento AY715 lähtee 

Helsingistä klo 09:35 ja saapuu Prahaan klo 10:50. OK-Matkojen suomenkielinen opas on ryhmäämme vastassa. 

Suoraan lentokentältä ajamme Prahan linnakaupunkiin. Nautimme lounaan klo 12:00 kuuluisassa Strahovin 

panimoravintolassa (3 ruokalajia, 1 juoma, kahvi tai tee). Lounaan jälkeen jatkamme Prahan keskusta-alueelle ja 

teemme pienen panoraamakierroksen bussilla ennen Embassy Prague -hotelliin majoittumista noin klo 15:00. 

Loppupäivä on vapaa. 

 

11.9. maanantai – Vanhakaupunki ja Vltava-joki 

Aamiaisen jälkeen klo 09:30 lähdemme hotellilta Vanhankaupungin kävelykierrokselle. Kierroksen aikana tutustutaan 

Prahan historialliseen keskustaan, jossa tutuksi tulevat merkittävimmät Vanhankaupungin nähtävyydet. Kierros on 

myös informatiivinen oppaalta saatuine muine lomavinkkeineen. Vanhastakaupungista siirrymme Kaarlen sillan 

kautta joen toiselle puolelle, Malá Stranan alueelle, jossa nousemme jokilaivaan ja teemme noin tunnin mittaisen 

jokilaivaristeilyn Vltava-joella. Monet kaupungin merkittävimmistä nähtävyyksistä avautuvat parhaiten juuri joelta 

käsin. Sään mukaan voimme istua laivan yläkannella tai laivan lämmitetyissä tiloissa alakannella. Nautimme laivalla 

myös yhden juoman (olut, viini, virvokejuoma, kahvi tai tee). 

http://www.finnair.fi/


  

 

Klo 13:00 risteilyn jälkeen suuntaamme yhteiselle lounaalle (2 ruokalajia, 2 ruokajuomaa, kahvi tai tee) läheiseen 

ravintolaan. Retken jälkeen opas neuvoo takaisin hotellille. Halukkaat voivat jäädä myös tutustumaan keskustaan 

omin päin. Loppuiltapäivä on vapaata aikaa. 

Illaksi on mahdollista ostaa lippuja esim. kuuluisaan Mustaan teatteriin, esitykset alkavat klo 20:00 ja esityksen kesto 

noin 1h 15min esityksestä riippuen. Lipun hinta 20 euroa. 

 

12.9. tiistai – Nižborin kristallitehdas ja Křivoklátin linna 

Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen klo 09:00 lähdemme ajamaan kohti Nižborin kylää, joka sijaitsee noin 35 

kilometriä Prahasta lounaaseen. Antonín Rückl perusti Nižborin kristallitehtaan jo vuonna 1903. Tutustumme ensin 

mielenkiintoisella tehdaskierroksella kristallin valmistukseen, jonka jälkeen on aikaa tehdä ostoksia 

tehtaanmyymälässä. Täältä matka jatkuu maalaismaisemissa Křivoklátin kylään, jossa vierailemme historiallisessa 

Böömin kuninkaiden linnassa. Ensimmäiset maininnat linnan olemassaolosta ovat v.1109. Linnaa rakennettiin 50 

vuotta ja oli linna silloin korkein keskiaikainen linnoitus. Linnavierailun jälkeen noin kello 13:30 nautimme lounaan  

(2 ruokalajia, 2 ruokajuomaa ja Becherovka) Křivoklátin kylässä. Lounaan jälkeen palaamme takaisin Prahaan, jossa 

olemme noin kello 16:30.  

 

13.9. keskiviikko – Upea historiallinen Dresden 

Aamiainen hotellissa. Tämän päivän retkemme suuntautuu ulkomaille, Saksaan! Dresden sijaitsee noin 160 

kilometriä Prahasta pohjoiseen. Klo 08:30 lähdemme ajamaan kohti noin tunnin ajomatkan päässä Prahasta 

sijaitsevaa ensimmäistä pysäkkiämme, Tereziniä. Terezin (Theresienstad) on ”Suomenlinnatyyppinen” linnoitus, joka 

perustettiin Josef II:n toimesta 1700-luvun lopulla. Terezien toimi Natsi-Saksan miehityksen aikana keskitysleirinä. 

Noin puolen tunnin pysähdyksellä perehdymme leirin historiaan.  

Dresdeniin saavuttuamme vierailemme ensin Paul Gustav Leander Pfundin perustamassa maitokaupassa. 

Maitokaupan väitetään olevan alansa kaunein koko maailmassa. Kaupan seinät ovat päällystetty Villeroy & Bochin 

koristeellisilla kaakeleilla. Nähtävyys-statuksesta huolimatta kaupassa myydään edelleen meijerituotteita, voit ostaa 

mukaasi esimerkiksi erinomaisia maitosaippuoita! Maitokaupasta suuntaamme Dresdenin keskustaan ja nautimme n. 

13:00 yhteisen lounaan (2 ruokalajia, 1 ruoka-juoma, kahvi tai tee).  

Lounaan jälkeen teemme opastetun kävelykierroksen Dresdenin keskustassa. Dresdenissä toisen maailmansodan 

tapahtumia ei voi sivuuttaa. Helmikuun 13. päivänä 1945 toinen maailmansota oli käytännössä jo ratkennut. Tappion 

häämöttäessä historiallisesti arvokas Dresden haluttiin säästää. Sotilaallisesti toissijaisessa kaupungissa oli lähinnä 

siviiliväestöä, joten mittavat pommitukset tulivat täysin yllätyksenä. Suotuisien sääolosuhteiden ja palopommien 

voimasta syntynyt tulimyrsky tuhosi lopulta kaksi kolmasosaa kaupungista. Dresdenin kohtalo sai sinetin, kun 

kaupungin symboli, hiekkakivestä tehty Frauenkirche-kirkko romahti roihuavien pommituksia seuranneiden 

tulipalojen kuumuudesta. Vaikka kaupunkia jälleenrakennettiin ja korjattiin seuraavien vuosikymmenten aikana 

itäsaksalaiseen tyyliin, jäi Frauenkirche ruusupensaiden peittämäksi kiviröykkiöksi aina Saksojen yhdistymiseen 

saakka. 1990-luvun jälkeen toteutetun jälleenrakennushankkeen jäljiltä kivikasasta nousi kirkko jokseenkin 



  

 

alkuperäisessä asussaan – tätä voidaan pitää arkkitehtuurin maailmanhistorian vaativimpana hankkeena. Näemme 

kävelykierroksella myös vaikuttavan, maailman pisimmän (102m) kuuluisasta Meissenin posliinista valmistetun 

mosaiikkiteoksen – Ruhtinaiden kulkueen.  

Dresden on myös erinomainen ostoskaupunki, joissa hinta ja laatu kohtaavat. Kävelykierroksen jälkeen jää hiukan 

omaa aikaa. Voit vierailla esim. Altmarkin kuuluisissa suurissa ostoskeskuksissa tai istahtaa kivaan kahvilaan 

seuraamaan kaupungin menoa. Klo 17:30 aloitamme paluumatkan takaisin Prahaan, jonne saavumme klo 20:00 

mennessä. 

 

14.9. torstai – Panimovierailu ja läksiäisillallinen 

Aamiainen hotellissa. Jos edellinen päiväretki Saksaan olikin pitkä, tämän päivän jokainen voi viettää leppoisasti 

omaan tahtiin. Aikaa jää hyvin esim. tuliaisostosten tekoon, kaupungista löytyy myös lukematon määrä 

mielenkiintoisia museoita ja näyttelyitä – tai voit yksinkertaisesti nauttia Prahan ilmapiiristä istahtamalla mukavaan 

tunnelmalliseen kahvilaan tai kuppilaan ja ajankuluksi katsella ohikulkevia ihmisiä.  

Illalla kokoonnumme vielä kertaalleen yhteisen läksiäisillallisen merkeissä. Klo 18:00 lähdemme hotellilta 

kävellen kaupungin keskustassa sijaitsevaan Novoměstský Pivovar -panimoravintolaan (Uudenkaupungin   

Panimoravintola). Panimo on jo rakennuksena mielenkiintoinen nähtävyys, jonka sokkeloista löytyy 

erityylisiä ruokailutiloja pienistä goottilaistyylisistä kellarisaleista suurempiin ravintolasaleihin. Samassa tilassa toimii  

myös minipanimo, joka tuottaa vain tšekkiläisiä raaka-aineita käyttäen suodattamatonta vaaleaa, tummaa ja ns.  

leikattua olutta. Panimon tuotteet ovat myös voittaneet arvostettuja palkintoja. 

Klo 18:30 tutustumme ensin oluen panemiseen ja luonnollisesti maistelemme panimon omaa olutta. 

Panimokierroksen jälkeen nautimme panimoravintolassa illallisen (3 ruokalajia, 2 ruokajuomaa, kahvi tai  

tee). Illallisen jälkeen kävelemme oppaan kanssa takaisin hotellille. 

 

15.9. perjantai – Näkemiin Praha  

Aamiainen ja huoneiden luovutus. Klo 08:45 lähdemme bussilla oppaan kanssa lentokentälle. Finnairin lento  

AY716 lähtee klo 11:35 ja saapuu Helsinkiin klo 14:40. Koneenvaihto. AY367 lähtee klo 16:00 ja saapuu  

Ouluun klo 17:00.  

 

 

 

      Käännä… 

 

 

 



  

 

 

 

 

Hinta  
 

1195 EUR / henkilö / kahden hengen huoneessa 

 

Hintaan sisältyy: 

* Finnairin reittilennot Oulu-Helsinki-Praha-Helsinki-Oulu (tarjoilut lennoilla maksullisia) 

* Lentokenttäverot ja -maksut, arvonlisävero 

* Majoitus 5 yötä kahden hengen huoneessa, buffet-aamiainen  

* Lentokenttäkuljetukset, tulokuljetuksen yhteydessä lounas (3 ruokalajia, kahvi/tee, 1 juoma) sekä 

panoraamakiertoajelu   

* Kävelykierros, jokiristeily ja lounas (2 ruokalajia, kahvi/tee, 2 juomaa)  

* Kokopäiväretki Nižborin kristallitehtaaseen ja Křivoklátin linnaan sekä lounas (2 ruokalajia, 2 juomaa, Becherovka) 

* Kokopäiväretki Dresdeniin, pysähdys Terezinissä, perillä kävelykierros ja lounas (2 ruoka- lajia, kahvi/tee, 1 juoma) 

* Novoměstský Pivovar –panimoravintolassa panimovierailu sekä läksiäisillallinen (3 ruokalajia, kahvi/tee, 2 juomaa)  

* Kuljetukset ja retket suomenkielisen oppaan johdolla  

 

Lisämaksusta: 

* Yhden hengen huone 200 EUR/henkilö 5 yötä 

* Mahdollinen lippu Mustaan teatteriin, 20 EUR/henkilö 

* Matkavakuutus 

 

 

Toivotamme antoisaa matkaa! 

  

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Edellyttää vähintään 30 henkilön ryhmää.   

 

 



  

 

21.11.2016 PM 

 

Hotelli Embassy Prague****  
 

Rauhallisen sivukadun varrella, kauniiseen 1800-luvun historialliseen rakennukseen hyvällä maulla remontoitu  

Art-Deco tyylinen hotelli. Hotelli kunnostettiin v. 2014. Hotellilla on erittäin keskeinen sijainti, josta on n. 10 minuutin 

kävelymatka Vanhaankaupunkiin tai Tasavallan aukiolle. 

Osoite: Petrská 31, Praha 1 

Puhelin: +420 221 871 111 

Internet: http://www.hotelembassyprague.cz/en/ 

Huoneet: Tyylikkäissä huoneissa on suihku/kylpy, WC, hiustenkuivaaja, puhelin, sateliitti-TV, minibaari,  

talletus ja internetyhteys 

Yleiset tilat: 24h vastaanotto, hotellissa on aulabaari, ravintola, kokoustilat ja pieni wellness-osasto,  

jossa sauna ja poreallas (erillisestä maksusta) 

Muuta: Buffet-aamiainen 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelembassyprague.cz/en/


  

 

 


