DRESDEN

oppaana Sirkka-Liisa Aalto ja
matkaemäntänä Tiina Pitkänen

15. – 18.12.2020
Talven taikaa Dresdenissä, joka on barokin jalokivi Elben rannalla, musiikin ja
kulttuurin helmi. Siellä nautitaan valoista ja lämpimästä tunnelmasta Saksan
perinteisillä joulutoreilla. Käydään maaseuturetkellä pienessä Herrnhutin
kylässä, ja tutustutaan Meissenissa valkoisen posliinin salaisuuksiin.
Joulutorit kuuluvat perinteisesti adventtiaikaan Saksassa. Neljä viikkoa
vietetään joulun odotuksen tunnelmissa. Dresdenissä ja Erzgebirgenin
vuoristoalueen entisissä kaivoskaupungeissa ovat Saksan suosituimmat
joulutorit.
- Striezelmarkt vanhalla torilla
- keskiaikainen joulutori entisellä kuninkaallisella tallipihalla
- nostalginen joulutori 1920-luvun tyyliin Frauenkirchen ympärillä ja
- taide- ja käsityötuotteiden joulutori Elbejoen ja Elben-rinteen välissä,
alueella, jossa kalastajien ja laivureiden ristikkotalot luovat erityisen vaikuttavan
tunnelman.
Joulutoreilla lahjojen hankkiminen merkitsee iloa ja kiireetöntä nautintoa. Torille tullaan
ennen kaikkea tunnelman vuoksi, tapaamaan ystäviä sekä nauttimaan hehkuviinistä ja
monista herkuista kuten bratwurstista, paistetuista manteleista ja muista paikallisista
erikoisuuksista.
15.12. Tiistai
klo 9.05 Lähtö Helsingistä Finnairin reittivuorolla 1431 klo 07.20.
Saapuminen Berliinin uudelle lentokentälle BER (Berlin – Brandenburg International
Airport) klo 8.20, joka avataan 31.10.2020. Matkanjohtaja Sirkka-Liisa Aalto ja bussi ovat
ryhmää vastassa.
Jatkamme matkaa suoraan Dresdeniin (160 km), matkalla pidämme lyhyen tauon, jonka
aikana on mahdollisuus nauttia välipalaa ja kahvia.
n. klo 13.00 Dresdeniin saavuttua majoittuminen hotelliin Innside by Melia Inn/4*. Se sijaitsee
rauhallisella paikalla historiallisessa keskustassa, Frauenkirchen ja Neumarkt-aukion
läheisyydessä. Ympäristö on kävelyaluetta ravintoloineen ja liikkeineen. Aukiota ympäröi
kauniin pastellivärisiä barokkirakennuksia. Adventtiaikana hotellin lähellä on romanttinen
1920-luvun tyylinen joulutori. Kaikki nähtävyydet, museot ja joulutorit ovat lyhyen
kävelymatkan päässä hotellilta.
Jätämme matkalaukut hotelliin (huoneet saadaan varmuudella klo 15.00) ja
lähdemme kävelykierrokselle tutustumaan vanhaan kaupunkiin. Kierroksen aikana näemme
missä joulutorit sijaitsevat.
Tärkeimpiin nähtävyyksiin kuuluvat teatteriaukio ja Saksan kuuluisin oopperatalo
Semperoper, Zwinger-palatsi, jossa Saksin hovi August Väkevän aikana piti komeita juhlia,

entinen hovikirkko (Hofkirche), Brühlin terassi ja 2005 jälleen käyttöön luterilainen
Frauenkirche, hämmästyttävän upea barokkikirkko.
Saksan vanhin joulutori Striezelmarkt mainittiin ensimmäisen kerran vuonna 1434. Se on
saanut nimensä saksalaisista joulupullista Stolleneista, joita aikaisemmin kutsuttiin
”Striezeleiksi”. Monet tuoksut houkuttelevat maistelemaan alueen erikoisuuksia, kuten
piparkakkuja, hehkuviiniä eri mausteilla, erikoisia munkkeja ja paljon muuta! Pieniä ostoksia
voi tehdä maistelujen välissä. Tunnelmasta nauttiminen on yhtä tärkeää kuin ostosten teko.
Striezelmarktilla myydään perinteisiä käsityöteollisuuden tuotteita ja yksilöllisiä joululahjoja.
16.12. Keskiviikko
Retki maaseudulle Herrnhutiin (90 km), joka on pikkukaupunki Dresdenistä itään ja
sijaitsee kolmen maan Saksa, Tšekin ja Puolan rajalla. Herrnhut tunnetaan samannimisen
veljeskunnan kotipaikkana. Vuonna 1722 kreivi Nikolaus von Zinzerdorf tarjosi turvapaikan ja
taloudelliset mahdollisuudet toimeentuloon Böömistä paenneelle Böömin veljeskunnalle.
Suomessa kaupunki tunnetaan vuodesta 1905 alkaen julkaistuista päivän tunnussanoista.
Vuosittain ilmestyy 70 000 kappaleen suuruinen suomenkielinen painos kirjaa, jonka
tunnussanat kootaan edelleen Herrnhutissa. Kuulemme selostuksen Herrnhutin Veljeskunnan
historiasta ja nykypäivästä.
Kaupungista ovat peräisin myös joulutähdet, Betlehemin tähden vertauskuvat. Adventtiaikaan
ja jouluna ne valaisevat koteja, kirkkoja, aukioita, ja virallisia rakennuksia kaikkialla Saksassa.
Herrnhutin tähtien tuotantolaitoksessa kuulemme niiden historian ja näemme miten ne
valmistetaan.
Matkan varrella on mahdollisuus nauttia välipalaa ja kahvia.
Ajamme Oberlausitzin lempeiden kukkuloiden, laajojen peltojen, vanhojen lehtikujien,
pienten kylien ja rauhallisten metsien kumpuilevan maiseman halki takaisin Dresdeniin.
17.12. Torstai
Omaa aikaa tutustua Dresdenin ja sen huippuluokkaan lukeutuviin museoihin. Erillinen
museolista on ohessa.
Neues Grünes Gewölbe sijaitsee Residenssipalatsissa. Museossa on näytteillä
ainutlaatuisia aarteita, taidokasta kultasepän työtä 1500-luvulta 1700-luvulle. Vuonna 2019
palatsissa avattiin yleisölle alkuperäiseen asuun entisöidyt August Väkevän juhlasalit ja
valtaistuinsali.
Tutustumme jugendtyylin rakennettuihin kaupunginosiin ja poikkeamme ”maailman
kauneimpaan maitokauppaan” Pfund’s Molkerei’hin Elben rannalla, kalastajien ja
laivureiden ristikkotalojen alueella näemme pienen idyllisen joulutorin, jossa on monenlaisia
herkkuja ja käsityötaidon näytteitä.
Palaamme keskustaan. Iltapäivällä on omaa aikaa. Museo ovat avoinna klo 18.00 saakka.
Suositeltava on mm. Alte Meister -taidegalleria Zwingerin rakennuksessa.
Museo on juuri avattu monen vuoden täydellisen korjauksen jälkeen. Kokoelmiin kuuluu
esimerkiksi
Raffaellon alkuperäinen maalaus Sikstuksen Madonna. Suloinen enkelipari maalauksen
alareunassa on vain pieni yksityiskohta, mutta se tunnetaan kaikkialla maailmassa. Museossa
on myös Botticellin, Tizianon, Giorgionen, Mantegnan, Rubensin, Rembrandtin, Vermeerin,
Dürerin, Cranachin ja muiden taiteilijoiden teoksia.
Dresdenin ostosmahdollisuudet ovat monipuoliset ja kaupat avoinna klo 20.00 saakka.
Ainutlaatuisen tunnelman tavoittaa Dresdenin entisen tallipihan historiallisissa kulisseissa,
jossa voi tutustua keskiaikaiseen joulutoriin.
Iltaohjelmaa halukkaille:
Konserttimahdollisuuksia tai oopperaesitys Semperoopperassa, jossa esitetään
16.12. Johann Straussin ”Lepakko” ja
17.12. Giuseppe Verdin ”Nabucco”
Lippuja toivomuksesta, hinnat paikoista riippuen n. 60,00 – 130,00 euroa.
Nautimme matkan päätösillallisen Dresdenissä.
18.12 Perjantai
Aamiaisen jälkeen bussi noutaa ryhmän, matkalaukut otetaan mukaan. Matkalla lentokentälle

poiketaan viini- ja posliinikaupunki Meisseniin (25 km), joka on täynnä romanttista
tunnelmaa, kapeita kujia, historiallisia rakennuksia. Kaupunkikuva on edelleen keskiaikainen,
sillä Meissen on säilynyt hyvin läpi vuosisatojen – 30-vuotisen sodan jälkeen ei sotavaurioita
ole ollut.
Tutustumme Meissenin, Euroopan ensimmäisen ja vanhimman posliini-manufaktuurin
näytöstyöpajoissa posliinin valmistukseen. Tuotanto on edelleen käsityötä, samalla
menetelmällä kuin vuonna 1710, kun August Väkevä manufaktuurin perusti.
Keskellä kallisarvoista posliinia vietämme nautinnollisen tunnin kuunnellen hupaisia ja
mielenkiintoisia tarinoita ”kolmen kuuman huvijuoman” – eli kahvin, teen ja kaakaon –
tulosta 1700-luvun alussa Eurooppaan. Nautimme juomia juhlallisesti Meissenin posliinilla
katetulta pöydältä pienten leivosherkkujen kera.
Kävelykierros Meissenin joulutorilla.
Jatkamme matkaa Berlin – Brandenburgin lentokentälle.
Matkan aikana taukopaikalla on mahdollisuus välipalaan.
n. 17.15
Saavutaan BER-lentokentälle
19.10
Finnairin lento AY 1436 Helsinkiin, jonne saavutaan klo 22.05.
HINTA:
Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää 15 henkilöä.
2 hengen huoneessa/henkilö
1 hengen huonelisä (3 yöpymistä)

€ 1395
€ 185

Hintaan sisältyy:
Finnairin lennot Helsinki – Berliini – Helsinki
03 x yöpyminen sisältäen aamiaisbuffet hotellissa / Dresden
01 x välipalaa/ kahvit retken aikana 16.12.
01 x illallinen 17.12. / ilman ruokajuomia
Bussikuljetukset ohjelman mukaan
suomenkielisen. matkanjohtaja /opas ohjelman mukaan alk./päättyen
Berliinin lentokenttä
Dresdenin kaupunkikiertoajelua ja kaupunkikävelyä
opastukset ja sisäänpääsymaksut:
Meissenin posliinimanufaktuuri ja ”kahvi, tee, kaakao juomien” yksityinen tilaisuus
Dresdenin kaupunkikartat ja museo-esitteet
kuulokkeet opastuksiin
kaupunkiverot
Hintaan eivät sisälly:
•
Saksassa yleiset juomarahat
•
mahdolliset iltaohjelmat (esim. Semperooppera , konsertit )
varaamme mielellään liput mahdollisuuksien mukaan
Ennakkomaksut a 400 euroa/henkilö 15.09.2020 mennessä ja loppumaksut 25.10.2020
mennessä.
Tarkemmat tiedot hotellista:
www.melia.com/de/hotels/deutschland/dresden/innside-dresden
Tämän matkan toteuttavat CWT Kaleva Travel ja Matka-Rasila Oy yhteistyössä.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
Vastuullinen matkanjärjestäjä CWT Kaleva Travel.

