UUSIVUOSI 2022 WIENISSÄ
Tule mukaan juhlimaan uuttavuotta 2022 Wieniin
alumnien seurassa. Matkan kohokohta on Wienin
filharmonikkojen perinteinen uudenvuodenkonsertti.
Alumnimatka Wieniin 28.12.2021–1.1.2022 huipentuu uudenvuodenaattona
maailmankuuluun konserttiin, joka on järjestetty vuodesta 1941 ja televisioitu
1950-luvulta alkaen. Televisiointia seuraa 50 miljoonaa ihmistä 72 maassa ympäri
maailman, mukaan lukien Suomi. Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker
järjestetään perinteitä kunnioittaen Wienin musiikkiystävien seuran konserttitalon
Suuressa musiikkiyhdistyssalissa Wienissä uudenvuodenaattona ja -päivänä. Konsertissa
esitetään aina itävaltalaisen Straussin säveltäjäsuvun musiikkia sekä lisäksi muiden
itävaltalaissäveltäjien teoksia.
Konserttia edeltävinä päivinä tutustumme muuhun Wienin tarjoamaan ensiluokkaiseen
kahvila- ja rakennuskulttuuriin unohtamatta Wiener Wolksoperaa, Heurigen-iltaa, Sacherkakkuja, Lipizzanhevosia sekä upeita taidenäyttelyitä ja museoita.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN!
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TURVALLISUUS JA TERVEYS
Matkalaisten turvallisuus ja terveys on meille ensisijaista, joten seuraamme viranomaisten
ohjeistuksia ja suosituksia tiiviisti päivittäin. Pyrimme toteuttamaan matkan suunnitellusti, mikäli
viranomaismääräykset, -suositukset tai -rajoitukset eivät aiheuta siihen muutoksia. Haluamme
varmistaa, että jokainen matkan vaihe on turvallinen ja huomioi koronatilanteen. Tämän vuoksi
olemme ottaneet toistaiseksi käyttöön uusia käytänteitä, jotta voit matkustaa luottavaisin mielin.
Istumavälejä harvennetaan busseissa siten, että osallistujien välillä on yhden metrin turvaväli.
Poikkeuksena perheenjäsenet, jotka voivat istua vierekkäin. Suosittelemme pitämään
bussimatkojen ajan kasvosuojainta sekä huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta. Kuljettajat
ja oppaat käyttävät kaikissa asiakaspalvelutilanteissa kasvosuojainta. Käyttämämme
bussiyhtiöt noudattavat korona-suosituksia. Bussin siivoukseen kiinnitetään erityistä huomiota
ja huolellisuutta. Busseista on mahdollista ostaa kasvosuojaimia ja matkustajien käytössä on
käsidesi sekä desinfioivia kosteuspyyhkeitä. Bussissa sisäilman kierrätys pidetään aina pois
päältä, ilma kiertää ulkoilman kautta. Bussin mikrofonia eivät voi käyttää muut kuin bussin
kuljettaja tai opas. Annathan bussiin nousevalle ja sieltä poistuvalle aikaa toimia siten, että
vältetään turhia lähikontakteja.
Suosittelemme, että jokainen matkustaja hankkii ennen matkaa kasvosuojaimia sekä käyttää
niitä matkan aikana liikkuessaan paikoissa, joissa on paljon muita ihmisiä kuten lentokentillä
ja busseissa. Paikoissa, joissa on enemmän ihmisiä, on hyvä muistaa yhden metrin turvaväli.
Siivoukseen ja desinfiointiin kiinnitetään erityistä huomiota kaikissa hotellin tiloissa, tästä
huolimatta hyvää käsihygieniaa ei sovi unohtaa. Suosittelemmekin varaamaan mukaan käsidesiä
tai desinfiointipyyhkeitä sekä pesemään käsiä aina kun se on mahdollista.
Jääthän kotiin mikäli tunnet itsesi kipeäksi! Matkalle ei voi lähteä, jos sinulla on pienikin epäilys
Covid-19 tartunnasta tai hengitystieinfektio-oireita.
Lähdön lähestyessä päivitämme tiedot koronaan liittyen. Otamme yhteyttä lento- ja bussiyhtiöön,
hotelliin, ravintoloihin sekä tapahtumien järjestäjiin, jotta saamme selville päivitetyt
terveyssäännöt ja toimenpiteet. Musikverein ja Volksoper tiedottavat koronarajoituksistaan
kesän ja syksyn aikana. Tiedotamme teitä hyvissä ajoin ennen matkaa.
Tarkista matkavakuutuksesi kattavuus ennen lähtöä.
Huom! Nämä linjaukset ovat voimassa toistaiseksi ja ne voivat muuttua epidemiatilanteen mukaan.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus: www.thl.fi
Lisätietoja ulkoministeriön sivuilta: https://um.fi/matkustaminen
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1. PÄIVÄ: HELSINKI – WIEN (TIISTAI 28.12.2021)
Lento Helsingistä lähtee aamulla ja saapuu Wieniin aamupäivällä. Suomenkielinen opas
toivottaa meidät tervetulleiksi ja aloitamme uudenvuodenmatkan kaupunkikierroksella.
Näemme Tonavan keisarikaupungin ja parlamentin, valtionoopperan, taide- ja
luonnontieteelliset museot, Pyhän Tapanin katedraalin ja Musikverein-konserttitalon.
Ajamme Ringstrassea pitkin, joka historiallisine rakennuksineen kuuluu kaupungin
suurimpiin nähtävyyksiin. Jos meillä on aikaa, kävelemme linnanpihojen halki prinssi
Eugenin rakennuttamalle kauniille Belvederen barokkilinnalle Wienin historiallisessa
keskustassa. Syömme yhteisen lounaan.
Lounaan jälkeen suuntaamme Schönbrunnin kesäpalatsiin. Schönbrunn sijaitsee 197
hehtaarin suuruisella puistoalueella. Linnassa on 1441 huonetta ja 139 keittiötä. Se
liitettiin Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 1996. Tutustumme oppaamme
johdolla valikoituihin huoneisiin ja näemme esimerkiksi keisarinna Maria Teresian upeat
asuinhuoneet. Myös keisari Franz Josef ja hänen vaimonsa Elisabeth, Sissi, joka nousi
legendaksi mm. näyttelijä Romy Schneiderin Sissi-elokuvien myötä, asuivat ajoittain
Schönbrunnissa.
Saavumme neljän tähden keskustahotelliin, Hotel Das Tigraan, klo 16:30. Hotelli
sijaitsee kävelyetäisyydellä monista tunnetuista nähtävyyksistä, kuten Tapaninkirkosta
ja Hofburgin linnasta. Illalla syömme hotellissa yhteisen buffet-päivällisen.
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Uudenvuoden 2018-2019 alumnimatkalaisia.

2. PÄIVÄ: WIENERWALD JA MAYERLING (KESKIVIIKKO 29.12.2021)
Päivä alkaa retkellä luonnonkauniiseen Wienerwaldiin, Heiligencreutziin
ja Mayerlingiin, joka tunnetaan samannimisestä murhenäytelmästään.
Ajamme kauniita ja kiemurtelevia teitä Helenthalin halki Mayerlingiin,
jossa kruunuprinssi Rudolf riisti hengen itseltään ja rakastajattareltaan
Maria Vetseralta omassa metsästyslinnassaan. Vierailemme
luostarikirkossa, joka oli tämän dramaattisen tapauksen näyttämönä.
Matka jatkuu Heiligenkreutziin, jossa vierailemme Euroopan suurimmassa
sisterssiläisluostarissa ja sen 1100-luvulta peräisin olevassa hiippakunnan
kirkossa. Vierailun jälkeen on mahdollisuus ostaa matkamuistoja luostarin
myymälästä, jossa myydään mm. alueen viinejä, snapseja ja liköörejä.
Vieressä sijaitsee myös tunnettu majatalo Klostergasthof Heiligenkreuz,
jossa syömme lounaan. Palaamme Wieniin noin kello 16.
Heurigen-ilta vietetään viinin, laulun ja musiikin merkeissä. Heurigennimi on peräisin nuorta viiniä tarkoittavasta itävaltalais-baijerilaisesta
sanasta ja ovessa oleva ausg’steckt is ilmoittaa kievarin olevan avoinna.
Täydelliseen Wienin matkaan kuuluu ehdottomasti vierailu Heurigenissa,
jossa kuullaan tyypillistä wieniläistä heurigen-musiikkia, johon kuuluvat
perinteisesti viulu ja haitari.
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3. PÄIVÄ: WIEN (TORSTAI 30.12.2021)
Päivä alkaa kävelyllä taidehistorialliseen museoon, jossa on esillä maailman huomattavimmat
kokoelmat Titzianin, Rembrandtin, Caravaggion ja Rubensin maalauksia. Taidehistoriallinen
museo omistaa suuren syksyn näyttelynsä vuonna 2021 Titzianille, joka on yksi kuuluisimmista
venetsialaisista maalareista. Esillä on yli 50 venetsialaista mestariteosta maailman
kuuluisimmista taidemuseoista kuten Lontoon kansallisgalleriasta, New Yorkin Metropolitan
Museum of Art’sta ja Pariisin Louvresta. Näyttelyn ytimessä on yli 20 Titzianin maalausta, joita
ympäröivät häneltä inspiraatiota saaneet suuret mestarit, kuten Veronese, Tintoretto, Palma
Vecchio, Paris Bordone ja Giorgione.
Suomenkielisen johdatuksen jälkeen jokainen voi syventyä museon kokoelmiin itse. Habsburgin
suvun aartet ovat nähtävillä keisarillisessa aarrekammiossa. Esillä on mm. maailman suurin
hiottu smaragdi, Itävallan keisarin kruunu ja upea saksalainen kuninkaankruunu.
Loppupäivä on vapaa-aikaa ja jokainen voi tutustua kaupunkiin omatoimisesti. Matkustajat
hoitavat lounaan ja päivällisen itse.

Wienin yliopistossa toimii iso alumniyhdistys.
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Ringstrassen sisälle jäävät keskiaikaiset kadut ovat monipuolisia kauppakatuja. Upean Tapaninkirkon
137-metrisestä ja 343-rappuisesta etelätornista avautuu mykistävän hieno näkymä kaupungin yli. Kannattaa
myös vierailla Naschmarktin markkinoilla, joiden perinteet ulottuvat 1800-luvun lopulle. Nykyisin torin
vihannes-, liha- ja herkkukojut jakavat markkinatilan ravintoloiden ja baarien kanssa. Täällä voi nauttia
herkullisen lounaan, esimerkiksi ostereita pieneen nälkään tai sitten voi istahtaa elegantimmin valkoisin
liinoin katetun pöydän ääreen.
Kokoonnumme noin kello 18:00 ja lähdemme bussikuljetuksella
Volksoperiin. Wienin Volksoperia kutsutaan maailman johtavaksi
oopperataloksi. Siellä esitetään edelleen vanhoja operetteja sekä
moderneja musikaaleja. Tänä iltana saamme kokea Kurt Weillsin
rakastetun musikaalin ”Lady in the Dark”. Musikaali esitettiin ensimmäistä
kertaa vuonna 1941 Broadwaylla. Weillsin musiikki sisältää kaiken
pienistä Tšaikovskin ja Gillbert & Sullivanin lainoista viehättäviin jazzääniin. Weillsin musiikkia voi kuvailla sanoilla erinomainen, monipuolinen ja jatkuvasti yllättävä. Musikaali
kuvattiin vuonna 1944 Ginger Rogersin ollessa Lizan roolissa. Teksti on Ira Gershwinin käsialaa ja libretto
Moss Hartin.

4. PÄIVÄ: UUDENVUODENAATTO (PERJANTAI 31.12.2021)
Aamupäivälle suosittelemme kaupunkikävelyä. Kävelyllä Kärntner Strassella ja elegantilla Kohlmarktilla voi
seurata, miten Wien valmistautuu ottamaan vastaan uutta vuotta 2021. Matkan varrella voi Café Sacherissa
syödä sacherleivoksen tai maistella Wiener Melangea klassisessa Café Hawelkassa. Päivä on omistettu
omatoimisille elämyksille ennen yhteisen ohjelman alkamista noin klo 15. Lounas syödään omin päin.
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VAPAAEHTOINEN LISÄOHJELMA: ESPANJALAINEN RATSASTUSKOULU KLO 11
Espanjalainen ratsastuskoulu on ainoana kouluna maailmassa harjoittanut klassista ratsastusta
renessanssiajoista lähtien. Uudenvuodenaaton juhlanäytöksessä nähdään maailmankuuluja
Lipizzanhevosia, jotka ovat koulutettuja Hofburgin palatsin talviratsastuskoulun tiloissa. Tilat olivat
aikoinaan ainoastaan keisarillisen perheen käytössä. Lipizzanhevonen, joka on Euroopan vanhin
kesytetty hevosrotu, on saanut nimensä Triesten lähellä eläneestä kuninkaallisesta orista.
Liput Espanjalaisen ratsastuskoulun esityksiin tulevat myyntiin syksyllä. Katso lisätietoa vimeiseltä
sivulta, tietoja matkasta.
Uudenvuodenjuhla alkaa myöhään iltapäivällä. Juhlaan pukeudutaan juhlavasti – miehillä smoking tai
tumma puku ja naisilla pitkä iltapuku. Linja-auto kuljettaa meidät ainutlaatuiselle juhlaillalliselle Wienin
vanhimpaan majataloon, ravintola Griechenbeisliin. Talo on peräisin vuodelta 1350, ravintola mainitaan
ensimmäisen kerran vuonna 1447. Juhlaillallinen järjestetään kauniissa keskiaikaisessa holvissa.
Tervetuliaismaljana nautimme lasillisen kuohuviiniä ennen neljän ruokalajin juhlamenuta.

MUSIKVEREIN
Illallisen jälkeen lähdemme bussilla Musikvereiniin ja Wienin filharmonikkojen uudenvuodenkonserttiin. Saavumme paikalle hyvissä ajoin, jotta meillä on tilaisuus tutustua musiikkitalon saleihin
ennen konsertin alkua klo 19:30. Istuinpaikat ovat joko parvekkeella tai aitioissa. Filharmonisen
uudenvuodenkonsertin musiikki koostuu pääosin Strauss-dynastian sävellyksistä. Keskiyöllä otamme
uutta vuotta vastaan sektin ja kevyen iltapalan kera.

VUODEN KAPELLIMESTARI
Vuoden kapellimestari Daniel Barenboim (s. 15.11.1942 Buenos Aires, Argentiina) on argentiinalaisisraelilainen kapellimestari ja pianisti. Hän johti Pariisin orkesteria vuosina 1975–1989, Chicagon
sinfoniaorkesteria 1991–2001 ja on ollut Berliinin valtionoopperan musiikillinen johtaja vuodesta 1992.
Barenbolmin vanhemmat olivat Ukrainan juutalaisia ja toimivat pojan ensimmäisinä soitonopettajina.
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Hän on myös opiskellut Nadia Boulangerin, Edwin Fischerin ja Igor Markevitchin kanssa. Hän debytoi
Buenos Airesissa 7-vuotiaana ja 9-vuotiaana hän soitti Salzburgissa Bachin konsertin d-mollissa
orkesterin kanssa. Vuodesta 1954 hän on kiertänyt säännöllisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa,
missä hän osallistui aikaisemmin Edinburghin festivaaleilla. Hänen lukuisten palkintojensa joukossa
ovat Golden Goethe -mitali 2001 ja Léonie Sonning -musiikkipalkinto 2009. Barenboim johti myös
Wienin filharmonikkoja vuosina 2009 ja 2014 perinteisessä uudenvuodenkonsertissa Wienissä.

KEISARITANSSIAISET – GRAND BAL DE HOFBURG
Konsertin jälkeen kaikki Keisaritanssiaisiin ennakkoon ilmoittautuneet suuntaavat Habsburgin
satumaiseen linnaan. Linna on koristeltu komeasti iltaa varten. Saleissa soittaa useita eri
orkestereita. Meille on varattu pöydät illan juhlaan. Bussi noutaa meidät hotellille noin klo 1:30.
Ilmoittaudu tanssiaisiin matkavarauksen yhteydessä.
Tanssiaisiin on valittu itävaltalaisen ja kansainvälisen oopperamaailman parhaimpiin kuuluvia
esiintyjiä ja ammattitanssijoita. Mukana on nimekkäitä orkestereita ja yhtyeitä, jotka soittavat
monipuolista tanssimusiikkia bigband-tyylistä jazziin ja uudempaan diskomusiikkiin. Keskiyöllä on
luvassa erityinen musiikki- ja tanssinäytös sekä ilotulitus Tapaninkirkon suuren Pummerin-kellon
lyödessä kaksitoista kertaa. Vuoden vaihduttua voi osallistua tai katsella suosittua katrilli-tanssia.
Katrilli on kontratanssimuoto, jota tanssitaan neliössä tai kahdessa vastakkaisessa rivissä. Katrilli
vakiintui 1800-luvun alussa Napoleonin keisarihovissa neljän parin tanssiksi ja samalla siitä tuli eri
puolella Eurooppaa erittäin suosittu. Kotiin lähdön aikaan kello 01 kaikille vieraille jaetaan uuden
vuoden lahjat. Päätös Keisaritanssiaisten järjestämisestä tehdään myöhemmin syksyn aikana.
Jos Keisaritanssiaisia ei järjestetä tänä vuonna, lähdemme uudenvuoden konsertin jälkeen lähellä
olevaan Auerspergin palatsiin ja otamme uuttavuotta vastaan siellä musiikin ja tanssin merkeissä.
Auerspergin palatsi on yksi Wienin kauneimmista barokkipalatseista.

5. PÄIVÄ: WIEN – HELSINKI (LAUANTAI 1.1.2022)
Lähdemme lentokentälle aamulla ja saavumme Helsinkiin iltapäivällä.
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TIETOJA MATKASTA
LENNOT
28.12.2021

Helsinki – Wien

08:30–10:00

1.1.2022

Wien – Helsinki

11:10–14:40

HOTELLI
BEST WESTERN, PLUS HOTEL DAS TIGRA ****
Tiefer Graben 14-20, 1010 Wien, Österrike Tel+ 43 1 5339 6410
Ilmainen wifi huoneissa, taulu TV, kahvi-/vedenkeitin, minibaari, tallelokero, hiustenkuivaaja.
www.hotel-tigra.at/en/hotel/

HINNAT: Matkan hinta on 3295 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen lisämaksu on
345 euroa. Ilmoittautumismaksu on 250 euroa. Loppulasku erääntyy 6 viikkoa ennen lähtöpäivää.
Jos Keisaritanssiaisia ei tänä vuonna järjestetä ja otamme uudenvuoden vastaan Auerspergin palatsissa,
matkan hinta on noin 200 euroa vähemmän.

ESPANJALAINEN RATSASTUSKOULU (Galavorführung, uudenvuodenaaton juhlanäytös klo 11:00):
Mahdollisuus tilata lippuja hintakategoriasta 105 € ja siitä ylöspäin. Lähettäkää lipputoivomukset matkavarauksen
yhteydessä. Huomioikaa, että emme voi taata lippujen saatavuutta. Liput tulevat myyntiin syksyn aikana.

HINTAAN SISÄLTYY
•
•
•
•
•
•
•

Finnairin lento Helsinki–Wien–Helsinki
Yöpymiset buffet-aamiaisella neljän tähden hotellissa, Plus Hotel das Tigra
Ohjelman mukaiset bussikuljetukset
Volksoper, esitys ilmoitetaan myöhemmin keväällä
Uudenvuodenkonsertti Musikverein
3 lounasta retkien aikana, buffetpäivällinen hotellissa, Heurigen-ilta sekä gaalaillallinen uudenvuodenaattona
Kevyt iltapala sektin kera uudenvuodenaattona

•
•
•
•

Hofburgin linnan Keisaritanssiaiset tai uudenvuoden vastaanotto Auerspergin palatsissa
Suomenkielisen paikallisoppaan palvelut ohjelman mukaisesti
Matkanjohtaja
Tällä hetkellä tiedossa olevat lento- ja paikallisverot

MATKAN HINTAAN EI SISÄLLY
Vierailu Espanjalaisen ratsastuskoulun esitykseen. Ruokailut, joita ei ole mainittu ohjelmassa. Matkavakuutus.

MATKAEHDOT: Axtours pidättää oikeuden ohjelma-, hinta- ja aikataulumuutoksiin, jotka johtuvat liikennöitsijöistä,
kurssivaihteluista, lentoveroista ja polttoaineen hinnankorotuksista.

PERUUTUSEHDOT
Peruutus
Peruutus
Peruutus
Peruutus

31.8.2021 mennessä 		
1.9.–30.9.2021		
1.10.–31.10.2021 		
1.11.–30.11.2021 		

Peruutus 1.12.2021 jälkeen 		

Vapaa peruutus
Ilmoittautumismaksu
50 % matkan hinnasta veloitetaan
75 % matkan hinnasta veloitetaan
100 % matkan hinnasta veloitetaan.

Pyydämme tarkistamaan jo varausvaiheessa, että matkavakuutuksenne ja peruutusturvanne kattavat tämän matkan
peruutusehdot.

PASSI: Matkustajilla täytyy olla mukana voimassaoleva passi.
VARAUKSET: Varaukset ja tiedustelut sähköpostitse matkatoimisto Axtoursin yhteyshenkilö Liisa Suonsivulle,
alumni@axtours.fi tai puh. 040 483 4950.
HUOM! TEE MATKAVARAUS KÄYTTÄEN PASSIISI MERKITTYÄ ETUNIMEÄ, vaikka se ei olisikaan kutsumanimesi.
Ilmoita meille samanaikaisesti mitä nimeä käytät kutsumanimenäsi.
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