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HELSINGIN SENIORIOPETTAJIEN MATKA BERLIINIIN 27.-30.11.2022 
 

Berliini tunnetaan sykkivän ja trendikkään ilmapiirin lisäksi historiallisista nähtävyyksistä, kaupungin 
historiasta ja poliittisesta muutoksesta. Nopeasti muuttuva metropoli tunnetaan kansainvälisesti 
juhlien, vilkkaan yöelämän, nykyaikaisen arkkitehtuurin ja avantgarde-taiteen ansiosta. Muuri erotti 
kaupungin vuosikymmeniä, joten Berliinissä on omalaatuista arkkitehtuuria ja kulttuuria. Kaupunki on 
muodostunut sen koskettavan menneisyyden mukaan ja se tarjoaa aikamatkan vuosikymmenten 
halki. Pitkän eristyksen vuoksi kaupungin länsi- ja itäosissa on oma tunnelmansa ja niissä kannattaa 
ehdottomasti vierailla. Saksan pääkaupungissa on lukemattomia nähtävyyksiä sekä valtava määrä 
tekemistä ja tapahtumia. Berliinissä on noin 60 joulutoria, täynnä joulun tunnelmaa.  

 

MATKA-AJANKOHTA  27.-30.11.2022 (su-ke) 3 yötä   

 

HOTELLI      Best Western Hotel am Spittelmarkt *** 
https://www.bestwestern.de/en 

Berliinin keskustassa, 150 metrin päässä Spittelmarktin metroasemalta, jolta 
on helpot yhteydet Berliinin tärkeimmille nähtävyyksille. Hotellissa on 
aamiaishuone ja baari. Tilavissa huoneissa on suihku/WC, TV, puhelin, radio, 
ilmainen WiFi.  

 
MATKAN HINTA  995 €/hlö kahden hengen huoneessa 

 170 € lisämaksu yhden hengen huoneesta 
 

HINTA SISÄLTÄÄ * Finnairin reittilennot * matkatavarat lennoilla * majoitus kahden hengen 
huoneessa * aamiaiset, 2 lounasta * ohjelman mukaiset kuljetukset 
* opastettu kiertoajelu Berliinissä, Holocaust memorial, Jewish Berlin tour, 
retki Potsdamiin ja vierailu Sanssoucin palatsissa * suomea puhuvan oppaan 
palvelut kuljetuksilla ja retkillä 

 
MATKAOHJELMA 
 
Su 27.11. Lento Helsinki-Berliini, kaupunkikiertoajelu (lounas) 
Finnairin reittilento AY 1433 klo 11.25–12.25 Helsingistä Berliiniin, jossa suomenkielinen opas vastassa 
lentokentällä. Bussikuljetus keskustaan, jossa kaupunkikiertoajelu. Kierroksen aikana nähdään mm. ostoskatu 
Kurfürstendamm, jossa on KaDeWe-ostoskeskus. Berliinin Mitte-kaupunginosassa on arkkitehtuurinen 
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kohokohta Potsdamer Platz, Museumsinsel, viehättävä Gendarmenmarkt, Hackescher Markt, lasikupuinen 
Reichstag (valtiopäivätalo), Unter den Linden -bulevardi ja tietenkin Berliinin maamerkki Brandenburgin portti. 
Lounas päivän aikana. Majoittuminen hotelliin. Loppupäivä aikaa omatoimisesti tutustua Berliinin tarjontaan. 
 

   
 
Ma 28.11. Berliini, Holocaust memorial, Jewish Berlin tour (3 h) 
Aamiainen. Tutustuminen suomenkielisen oppaan kanssa Holokaustin muistomerkkiin. Brandenburgin portin 
lähellä aivan Berliinin keskustassa aukeaa näkymä Euroopan murhattujen juutalaisten muistomerkille (engl. 
Holocaust Memorial). Muistomerkki koostuu 2711 erikokoisen kivipaaden suoraviivaisesta labyrintista 19 000 
neliömetrin kokoisella aaltoilevalla alueella. Muistomerkin suunnitteli Peter Eisenman, ja sen avajaiset olivat 
vuonna 2005. 
Opastetun kierroksen jälkeen mahdollisuus vierailla Jewish Museum omaan tahtiin.  
 
Ti 29.11. Berliini, vapaapäivä 
Aamiainen. Päivä aikaa tutustua omin neuvoin Berliinin nähtävyyksiin. Vieraile vaikka joulumarkkinoilla, joita on 
kaupungissa monia mm. Gendarmenmarkt-aukiolla ja Alexanderplatzilla. Berliinin joulumarkkinat ovat 
perinteinen joulunalusajan tapahtuma. Markkinoilla on kaikki perinteisen joulutorin elementit: puiset pienet 
torimökit, jouluherkut sekä ilmassa leijuva makea tuoksu sekä savenvalajia, seppiä, lasinpuhaltajia sekä monia 
muita käsityöläisiä, joiden tuotteisiin voi tutustua. Alexanderplatzin joulutorilla sijaitsee myös Euroopan suurin 
joulupyramidi, jossa on yli viisi tuhatta valoa.  
 
Ke 30.11. Potsdam, Sanssoucin palatsi, lento Berliini-Helsinki (lounas) 
Aamiainen ja uloskirjautuminen hotellista. Aamiaisen jälkeen lähdetään tutustumaan Berliinin ulkopuolella 
Brandenburgissa sijaitsevaan Potsdamiin. Tehdään kierros Sanssoucin palatsissa ja vieraillaan Potsdamin 
joulutorille. Potsdamin 150 000 asukkaan kaupunki sijaitsee noin 30 km päässä Berliinistä Brandenburgin 
osavaltiossa, jonka pääkaupunki se myös on. Todella merkittävä kaupungista tuli 1600-luvulla, kun siitä tuli 
Preussin kuninkaallisten residenssikaupunki Hohenzollern-sukuun kuuluvan vaaliruhtinas Fredrik Vilhelmin 
myötä. Loistokkaasta ajasta muistuttavat yhä Potsdamin monet upeat palatsit ja mahtavat puutarhat, joita on 
yhteensä noin 20. Kuuluisin Potsdamin palatseista on Sanssoucin palatsi, joka rakennettiin 1745–1747 Fredrik II 
Suuren kesäasunnoksi. Suoraan käännettynä tämän rokokoo-tyyliä edustavan palatsin nimi tarkoittaa "ilman 
huolia" tai "huoleton" – Fredrik II Suuri halusikin palatsistaan paikan, jonne vetäytyä Berliinin prameilusta ja 
seremonioista. Sanssouci valtavine puutarhoineen kuuluu UNESCOn maailmanperintöluetteloon, kuten itse 
asiassa suurin osa Potsdamin nähtävyyksistä. 
Eräs Potsdamin suosituimmista alueista matkailijoiden keskuudessa on hollantilainen kortteli, josta löytyy 
runsaasti kahviloita, pieniä kauppoja ja baareja ja ennen kaikkea hollantilaistyylisiä tiilitaloja. Talojen historia  
juontaa juurensa Fredrik Vilhelm I:n aikaan, jolloin hän tarvitsi kipeästi työmiehiä varuskunnan laajennustöihin. 
Miehet löytyivät rajan takaa Hollannista, ja jotta miehet tuntisivat olonsa kotoisaksi, Fredrik rakennutti 
heidäkäyttöönsä yli 130 hollantilaistyylistä punatiilitaloa 1700-luvun puolivälissä. Korttelissa on yhä rento ja 
omalaatuinen tunnelma. Hollantilaisen korttelin lisäksi Potsdamissa on myös kaupungin pohjoispuolella  
venäläinen yhteisö Alexandrowka, joka on venäläisen arkkitehtuurin saareke, joka myös kuuluu UNESCOn 
maailmanperintöluetteloon. Lounas päivän aikana. 
Iltapäivällä kuljetus Potsdamista Berliinin lentokentälle, josta lento AY1436 klo 19.10–22.10 Helsinkiin. 
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Tärkeää! 
 
Ilmoittautumiset: Oili Hevonoja-Nilsson, puh. 050-3544 594, hevonojanilsson@gmail.com 7.9.2022 mennessä 
(Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita: nimi kuten passissa, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, 
mahdollinen erikoisruokavalio sekä Finnairin Plus-kortin nro).  
 
Maksu- ja peruutusehdot: Varausmaksu 25 % matkan hinnasta/hlö, maksetaan 16.9.2022 mennessä. 
Matkanjärjestäjä lähettää jokaiselle laskun sähköpostitse. Loppumaksu 13.10.2022. Palvelumaksu 10 
€/laskutusosoite.  
 
Minimimatkustajamäärä: Matka edellyttää vähintään 14 matkustajaa. 
 
Matkaehdot: Matkoilla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä Matka-Agenttien Lisä- ja Erityisehtoja. 
Tämän matkan hinta perustuu 15.6.2022 voimassa oleviin hintoihin, valuuttakursseihin, määräyksiin ja veroihin,  
joiden muuttuessa pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin. Mahdollinen polttoainelisämaksu ei sisälly  
hintaan.  
 
Rajoitteet Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Matkalla ei ole esteettömiä kuljetuksia eikä esteetöntä hotellia, 
retkillä kävellään.  
 
Suomen Ulkoministeriön matkustustiedotteet maittain: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o 
 
 
 
 

Ystävällisin terveisin, 
 

Ritva Wikman / Matka-Agentit 
ritva.wikman@matka-agentit.fi 

www.matka-agentit.fi / www.elamysgroup.com 
 

https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o
https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o
mailto:ritva.wikman@matka-agentit.fi
http://www.matka-agentit.fi/
http://www.elamysgroup.com/

