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Turun kansalliset seniorit ry: Unohtumaton risteily Mosel-joella 

Saksassa 20.-24.9.2022 
Coblenz - Beilstein – Zell - Bernkastel - Cochem - Coblenz  

Moselin risteily vie sinut risteilylle halki kauniiden maisemien, aurinkoisten viinitarhojen ja idyllisten kylien. 

"Moselin nukkuva kaunotar" Beilstein on ehdottomasti vierailun arvoinen; historiallinen kaupunki ei saanut 

tätä romanttista tunnusmerkkiä turhaan. Beilsteinia ”kehystää” kaksi jokea, jotka ovat laskevat Hunsrückin 

korkeuksista laaksoon. Nauti maalauksellisista näkymistä viinitarhoille Reichsburgin linnasta Cochemissa ja 

päätä matka köysiradalla Reinin yli Koblenzissa. 

Matka-ajankohta ja hinta: 20.-24.9.2022 (ti-la) 
 
1695 €/hlö Ruby-luokan hytissä (keskimmäinen kansi, ranskalainen parveke)  
1475 €/hlö Emerald-luokan hytissä (alempi kansi, ikkuna)  
 
Hinta edellyttää minimi 30 henkilöä ryhmässä. 
 
Hintaan sisältyy: 
*tilausbussikuljetukset Turku-Helsinki-Vantaan lentoasema-Turku  
* Finnairin reittilennot veroineen Helsinki-Frankfurt-Helsinki  
* matkatavarat lennoilla (1 laukku max 23 kg/laukku) 
* majoitus 4 yötä Ms Viva Tiara-aluksella, kahden hengen hyteissä  
* aamiaiset hotellissa, laivalla täysihoito* 
* matkaohjelman mukaiset kuljetukset ja retket 
* suomalaisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan 

Hintaan sisältyvät ateriat on merkitty matkaohjelmaan (A=aamiainen, L= lounas, P=päivällinen, 
TH=täysihoito). 
 
* VIVA All-Inclusive sisältää:  
* Kaikki ateriat laivalla aamiaisbuffet, lounas, illallinen (moniruokalajin gourmet-menut, tarjoiltuna 

pöytään) ja välipalat vapaasti pöytävalinnalla ja joustavilla ateria-ajoilla. 

* Tervetuloa cocktail-vastaanotto ja kapteenin jäähyväiset -gaalaillallinen. 

* Alkoholittomat juomat, mukaan lukien kivennäisvesi, virvoitusjuomat, mehut, erilaiset kahvierikoisuudet, 

tee, kaakao. 

* Koko päivän valikoima alkoholijuomia (kuohuviini, Aperol, valkoviini, punaviini, rosé, samppanja, erilaiset 

oluet, long drink -juomat, cocktailit, väkevät alkoholijuomat, liköörit) 

* Hyvin varustettu minibaari hytissä sisältäen vettä, olutta ja virvoitusjuomia. 



* Pullotettua vettä jokaisessa hytissä täytetään päivittäin, ja sitä tarjotaan jokaisen valinnaisen rantaretken 

aikana. 

* WI-FI 

Lisämaksusta 
 
* yhden hengen hyttilisä Emerald-luokan hytissä 215 € ja Ruby-luokan hytissä 275 € (yksinmatkustavan on 
varattava yhden hengen hytti) Huom! hytit yhdelle hengelle vain tilauksesta. 
* liittymälennot muualta Suomesta 
* etukäteen varatut istumapaikat Finnairin lennoilla 
 

Matkaohjelma (sitoumuksetta, muutokset mahdollisia): 
 
Lentoaikataulu: 
 
Helsinki - Frankfurt AY 1411 klo 07:40–09.20 
Frankfurt - Helsinki AY 1416 klo 19.25–22.50 
 
Tiistai 20.9./Kuljetus Turku-Helsinki, lento Helsinki – Frankfurt, kuljetus Frankfurt-Koblenz, laivaannousu 
(L,P) 
Bussikuljetus Turusta Helsinki-Vantaan lentoasemalle, josta Finnairin lento Frankfurtiin. Suomenkielinen 
matkanjohtaja tapaa ryhmän Helsingin lentoasemalla ja on mukana koko matkan ajan.  
Bussikuljetus Frankfurtista Koblenziin (n. 1,5 h). Tehdään pieni kävelykierros Koblenzissa ja nautitaan 
lounas. Kuljetus satamaan, jossa lähtöselvitys ja laivaannousu M/S Viva Tiaralle. Klo 18.00 laiva lähtee kohti 
Beilsteinia. Tervetuloa cocktail-vastaanotto. Päivällinen. 
 
Koblenzin kaupunki sijaitsee Rein- ja Mosel-jokien ja kolmen matalan vuorijonon, Westerwaldin, Hunsrückin 
ja Eifelin yhtymäkohdassa. Se on suosittu kohde romanttiseen Reinin laaksoon tutustumiseen. Kauniilla 
paikalla Reinin ja Moselin yhtymäkohdassa sijaitseva, vehreiden kukkuloiden kruunaama Koblenz on Saksan 
vanhimpia kaupunkeja. Yli 2000-vuotisesta historiasta kertovat kaupungin ja lähiseudun monet hienot 
linnat ja linnoitukset, kirkot ja entiset aateliskartanot. Koblenz on seudun viiniteollisuuden keskuspaikka ja 
sen tunnelmallisissa viinibaareissa ja -tuvissa on tarjolla seudun satoa. Kaupungissa houkuttelevat myös 
hyvät ostosmahdollisuudet sekä viehkeän vanhan keskustan aukiot ja kujat, kahvilat ja ravintolat. 
 
Keskiviikko 21.9./Beilstein klo 3.30–12.30, saapuminen Zelliin klo 15.00 (TH) 
Laiva saapuu yöllä n. 125 asukkaan Beilsteiniin, joka on yksi Saksan pienimmistä kunnista, mutta kuitenkin 
yksi Rheinland-Pfalzin liittovaltion suosituimmista matkailukohteista. Beilsteinin kuuluisia nähtävyyksiä on 
mm.  keskiaikaisen Metternichin linnan rauniot ja Pyhän Joosefin kirkko, joka rakennettiin barokkityyliin 
1600–1700-lukujen vaihteessa.  
Klo 12.30 jatketaan matkaa Zelliin, jonne saapuminen klo 15.00. Matkalla nautitaan kauniista maisemista, 

auringonpaisteesta viinitarhoineen ja idyllisistä kylistä joen rannalla. Suurimpia - ja historiallisesti 

merkittävimpiä - joen varrella sijaitsevia kaupunkeja ovat Koblenz ja Trier. Lumoava pikkukaupunki Zell 

sijaitsee lähes täsmälleen näiden kahden välissä. Roomalaiset perustivat Zellin vuonna 70 jKr. Nykyään se 

kuuluu Cochem-Zellin piiriin. Moselin kylät ovat saaneet vaikutteita viininviljelystä vuosisatojen ajan; tämä 

pätee erityisesti Zelliin, koska se on alueen toiseksi suurin viininviljelijäyhteisö. Täällä viljellään pääasiassa 

Rieslingiä. Tunnettu ja suosittu on "Zeller Schwarze Katz". Neliömäinen torni ja pyöreä torni, jotka ovat 

edelleen säilyneet keskiaikaisista kaupungin linnoituksista, todistavat kaupungin pitkästä historiasta. Joka 

tapauksessa kannattaa vierailla pienessä vanhassa kaupungissa kapeine katuineen ja viihtyisine 

viinibaareineen. Täällä voit nauttia ihanasti viileästä valkoviinistä auringossa. Auringosta puheen ollen: 

Moselin alue on yksi Saksan aurinkoisimmista alueista. Kävely Moselin rantakadulla on erityisen kaunis. 

Täältä voit nauttia upeista näkymistä Moselin kapeimpaan silmukkaan ja sen jyrkkiin viinitarhoihin. 

 

Lisämaksullinen retki Beilstein: Historiallinen opastettu kävelykierros kaupungissa. Kesto 2h hinta 15 

€/hlö 



Romanttinen Beilsteinin kylä on aina vierailun arvoinen. Tämä kylä ei turhaan saanut lempinimeä "Moselin 

nukkuva kaunotar", koska sitä kehystää kaksi virtaa, jotka ovat laskeneet Hunsrückin korkeuksista laaksoon. 

Kapeat, mukulakivikadut ja kauniit ristikkorakenteiset talot lisäävät Beilsteinin viehätysvoimaa. Myös 

kauppatori entisen kymmenystalon kanssa ovat näkemisen arvoisia. Kuten Moselin paikkakunnalle on 

tavallista, myös Beilsteinissa viinillä on suuri rooli, joten opastetulla kierroksella kuullaan viininviljelystä ja 

viinikellareista. 

Lisämaksulliset retket Zellissä: 

Kaupunkikävely "Riwigmännchen" kanssa. Kesto: 2 h, 19 €/hlö 

Hieman erilainen kaupunkikävely "Riwigmännchen" kanssa Zellin läpi. "Zeller Stadtgeist" (Zeller City Ghost) 

kertoo mielenkiintoisia ja outoja tarinoita menneiltä ajoilta. Haluatko tietää, mistä "saapasjuominen" 

keksittiin, miksi Zellillä on vain muutama vanha ristikkotalo, kuinka paikalliset asukkaat kokevat tulvat tai 

kuinka ja miksi Kaimter-pojat rakensivat jääsiltoja Moselin yli? Seuraa sitten "Riwigmänncheä" hänen 

kiertuellaan Zellissä.  

Kävelykierros tutustuen Zellin viinikaupunkiin Kesto: 2 h, 21 €/hlö 

Tutustu Zellin viinikaupunkiin ja kuulet ihastuttavia tarinoita menneiltä ajoilta, kaupungin vanhoista 

rakennuksista, Zellin upeasta entisestä synagogasta ja Pyhän Pietarin seurakunnan kirkosta, jossa on 

vaikuttava puinen Madonna-hahmo. Kierroksen lopussa sinua odottaa pieni yllätys, jotta voit aina muistaa 

tämän päivän. 

Torstai 22.09./Lähtö Zellistä klo 7.00, Bernkastel klo 12.30–21.00 (TH) 

Saksan Moselin laaksossa sijaitseva Bernkastel on pieni kaupunki, joka on kuuluisa vuonna 1608 

perustetusta renessanssin tyylisestä kaupungintalostaan, Graach-portista sekä rypäleiden viljelystä ja 

sadonkorjuusta, joita käytettiin Euroopan hienoimpien viinien luomiseen. Noin 1 087 asukkaan kaupunki 

pyrkii eroon viininviljelyalasta. Vaikka kaupungissa on tehty joitain kunnostuksia sen nykyaikaistamiseksi, 

voit silti löytää sen keskiaikaiselta torilta kestäviä, teräviä puurunkoisia rakennuksia, jotka ovat peräisin 

1600-luvulta. 

Festivaalit ja juhlat, kuten Keski-Moselin viinifestivaali, Moselin kansainvälinen souturegatta, vuosittaiset 

hevosnäytökset sekä katumessut ja joulumarkkinat, herättävät henkiin ainutlaatuisia kulttuuriperinteitä. 

Kaupungissa oli aikoinaan kaksi rautatieasemaa, jotka on sittemmin purettu ja muutettu pyöräilyreiteiksi, 

mikä rajoittaa kaupungin pääasiallisen liikenteen autoihin, polkupyöriin ja vesikulkuneuvoihin. Bernkastel 

on myös kuuluisan saksalaisen filosofin ja matemaatikon Nikolaus von Kuesin syntymäpaikka. 

Lisämaksullinen retki Berngastel: Zeltingenin viinitarhoille/kesto 2h hinta 54 €/hlö 

Samettinen, makea vai monimutkainen? Tutustu Moselin upeisiin viineihin, ajetaan viiniköynnösmeren läpi 

rakkaudella kunnostetussa VW-pakettiautossa! Kierroksen aikana aurinkoisten rinteiden läpi uppoat 

Moselin kulttuurimaisemaan, opit kaiken viljellyistä lajikkeista asiantuntevalta kuljettajaltasi. Viinimaistelua   

viinitarhalla.  

Perjantai 23.09./Cochem klo 7.00–21.00, Koblenz klo 21.30-9.00 (TH) 

Cochemin kaupungin satumainen ulkonäkö on yksi maan kauneimmista kaupungeista. Se sijaitsee Mosel-

joen rannalla ja on ollut asuttu varhaisista roomalaisista lähtien. Ympäröivät laaksot ja kukkulat ovat koti 

monille kauniille viinitarhoille. Cochem on ollut olemassa lähes tuhat vuotta. Kuningas Konrad III perusti sen 

vuonna 1130, ja 21 vuotta myöhemmin se miehitettiin. Kuningas julisti sen suureksi linnaksi. Ludvig XIV:n 

joukot hyökkäsivät linnaan vuonna 1688. Nykyään linna on loistava esimerkki vaikuttavasta keskiaikaisesta 

linnoituksesta. Kaupunki on viehättävä maisemineen ja mukulakivikatuineen.  

Lisämaksulliset retket Cochem: Reichsburg ja kaupunkikierros. Kesto: 2 h, 31 €/hlö 

Minibussilla ajetaan linnan kukkulalle majesteettiselle Reichsburg Cochemille, joka kohoaa kaupungin ylle. 

Viihdyttävällä ja mielenkiintoisella opastetulla kierroksella linnaopas kertoo linnan jännittävästä historiasta 

1000- ja 1800-luvuilta. Myöhemmin ajat alas Cochemin kaupunkiin, joka sijaitsee romanttisella paikalla 

Moselin rannalla. Kaupungin opastetulla kierroksella opit tuntemaan Cochemin historiallisen vanhan 



kaupungin kauniine kauppatoreineen, kaupungintaloon ja linnoituksia säilyneisiin osiin, kuten Endert-

porttiin.  

Lauantai 24.09./Koblenz-Frankfurt, kiertoajelu, lento Frankfurt-Helsinki, bussikuljetus Turkuun (lounas) 

Aamiainen laivalla, jonka jälkeen uloskirjautuminen laivalta. Noin klo 9.00 bussi lähtee Koblenzista kohti 

Frankfurtia. Frankfurtissa tehdään kiertoajelu, jolla tutustutaan tärkeimpiin nähtävyyksiin. Lounas ja 

kuljetus lentokentälle, josta lento Helsinkiin. Bussikuljetus Turkuun.  

Oikeus muutoksiin pidätetään. Huomaa, että reittisi ei välttämättä sisällä kaikkia lueteltuja retkiä. Saat 

lisätietoa matkustusasiakirjoillasi ja laivalla varattavissa olevista retkistä. Retket ovat kansainvälisiä.  

Laiva: MS VIVA TIARA 

Vuonna 2020 remontoidussa MS VIVA TIARAssa on 76 eksklusiivisesti kalustettua hyttiä 153 hengelle. 

Suurin osa Diamond-, Ruby- ja Emerald kannen hyteistä on 15 m², 2 hengen hyttejä, joissa pääsee 

nauttimaan maisemista ranskalaiselta parvekkeelta Diamond- ja Ruby kannella. Emerald Deckin hyteissä on 

ikkunat, joita ei voi avata. Kaikissa hyteissä on taulutelevisio, minibaari, Nespresso®-keitin, RITUALS®-

kauneustuotteet, hiustenkuivaaja, tallelokero, ilmastointi, suihku ja wc. Hissi.  

MS VIVA TIARAssa asiakkaat voivat nauttia pääravintolan Riversiden lisäksi VIVA All-Inclusiveen kuuluvasta 

bistrosta sekä wellness-alueesta, jossa on mm. sauna ja höyrysauna sekä aurinkoterassi porealtaalla ja 

monia aurinkotuoleja ja muita oleskelutiloja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HYTIT: 

RUBY-DECK 16 kpl kahden hengen hyttejä koko: 15 m² 

Equipment: 
• 2 single beds (with optional twin-bed configuration) 

• Floor-to-ceiling French balcony 

• Exclusive beauty products from RITUALS® 

• Multimedia alarm clock with charging function 

• 32” LED TV 

• Minibar stocked with complimentary water, beer and soft drinks, replenished daily 

• Nespresso® machine 

• Hair dryer 

• Complimentary wi-fi access 

• Telephone, safe and individual climate control 

• Private bathroom with shower 

• Easy under-bed luggage storage 

 
EMERALD DECK (4 kpl kahden hengen hyttejä) cabin size: 15 m² 
Equipment: 

• 2 single beds (with optional twin-bed configuration) 
• Window (cannot be opened) 
• Exclusive beauty products from RITUALS® 
• Multimedia alarm clock with charging function 
• Flat Screen TV 
• Minibar stocked with complimentary water, beer and soft drinks, replenished daily 
• Nespresso® machine 
• Hair dryer 
• Complimentary wi-fi access 
• Telephone, safe and individual climate control 
• Private bathroom with shower 
• Easy under-bed luggage storage 

 
Ilmoittautumiset: xxxx mennessä. (Ilmoittautumisen yhteydessä: nimi kuten passissa, osoite, 
puhelinnumero, erikoisruokavalio, Finnairin Plus-kortin nro ja ilmoitus, lähetetäänkö lasku ja 
matkadokumentit sähköpostitse vai postitse).  
 
Maksu- ja peruutusehdot:  
Varausmaksu 400 €/hlö, maksetaan xxx mennessä. Matkanjärjestäjä lähettää jokaiselle laskun 
sähköpostitse (mikäli lasku/matkadokumentit halutaan postitse, veloitus 8,-/varaus). Loppumaksu xx   
 
Jos matka peruutetaan viimeistään 90 vrk ennen matkan alkua, peruutuskulut ovat 150 €/henkilö. 
90 vrk-65 vrk ennen matkan alkua tulleista peruutuksista peritään varausmaksu. 
64 vrk-35 vrk ennen matkan alkua tulleista peruutuksista peritään 50 % matkan hinnasta. 
Tämän jälkeen tulleista peruutuksista peritään 95 % matkan hinnasta. 
 
Matkaehdot:  
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille (matkalla ei esteettömiä kuljetuksia eikä esteetöntä hotellia, ja retkillä 
kävellään). Matka edellyttää minimiosallistujamäärää (30).  
 
Matkaan sovelletaan matkan varaushetkellä voimassa olevia Yleisiä matkapakettiehtoja sekä Matka-
Agenttien lisä- ja erityisehtoja. 
 
Vastuullinen Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä 



matkanjärjestäjä toimii Matka-Agentit/ Elämys Travel Design Oy. Matkalla noudatetaan Yleisiä 
Matkapakettiehtoja sekä Matka-Agentit /Elämys Travel Design Oy:n lisä- ja 
erityisehtoja: https://www.matka-agentit.fi/matka-agentit-lisa-ja-erityisehdot  

 
Matka-asiakirjat Matkalle tarvitaan mukaan voimassa oleva ulkomaan passi sekä matka-

ajankohtana mahdolliset tarvittavat korona-/rokotustodistukset tms.     
 
Tärkeää Suosittelemme matkavakuutusta.  Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille 

matkustajille (matkalla ei ole esteettömiä kuljetuksia, majoitusta eikä muita 
esteettömiä järjestelyjä, ja retkillä kävellään).  
   
  
 
Matkaterveisin 
 
MATKA-AGENTIT 
 
Ilse Samuelsson/Ritva Wikman  
 
 
 
 

https://www.matka-agentit.fi/matka-agentit-lisa-ja-erityisehdot

