Mozartin synnyinkaupunki Salzburg kauniine ympäristöineen
26.4 - 29.4.2019, 3 yötä, 4 päivää
Kulttuuria, satumaisia alppimaisemia ja makuelämyksiä

Oppaana Sirkka-Liisa Aalto

Salzburg, Salzkammergut, München
1.pv 26.4 pe Lähtö Finnairin reittivuorolla Ay 1401 Müncheniin klo 08.00.
Saapuminen Müncheniin klo 09.35.
Opas on ryhmää vastassa.
Ajamme suoraan Salzburgiin (180 km). Matkan aikana pysähdys
taukopaikalla. (Bussimatka kestää n. 3 tuntia)
Salzburgissa majoittuminen hotelliin Imlauer Hotel Pitter Salzburg ****
https://imlauer.com/hotels/hotel-pitter-salzburg/, joka sijaitsee Mirabell-puiston
lähellä ja kävelymatkan päässä historiallisesta keskustasta.
Saavuttumme syömme lounaan hotellin uudessa Sky-ravintolassa, josta on upeat
näköalat yli Salzburgin.
Lounaan jälkeen majoittuminen (huoneet ovat valmiina klo 15.00 alkaen)
Majoittumisen jälkeen lähdemme kävelykierrokselle tutustumaan
vanhaan kaupunkiin. Kävelemme historialliseen keskustaan Salzach-joen sillan yli.
Salzburg oli tärkeä kaupunki jo Rooman vallan aikana. Nykyisen kaupungin
perustaja oli piispa Rubert 700-luvun loppupuolella. Vuonna 798 Kaarle Suuri
nimitti Salzburgin piispan arkkipiispaksi, jonka alaisuuteen kuului koko Baijeri.
Kierros vie läpi kuuluisan barokkityylisen vanhan kaupungin. Tärkeimpiin
nähtävyyksiin kuuluvat Dom – tuomiokirkko, Festspielhaus, Peterskirche ja
Residenssi.
Die Altstadt on kuulunut vuodesta 1996 Unescon maailman kulttuuriperinnön
suojelukohteisiin. Vanha kaupunki on enimmäkseen kävelyaluetta, jolla kuljetaan
kapeita kujia pitkin aukiolta toiselle. Mozartin aukiolla (Mozartplatz) sijaitsee
rakastetun säveltäjän patsas.
Yksi kaupungin merkittävimmistä nähtävyyksistä Getreidegasse on myös
viehättävä ostoskatu. Sitä reunustavat kauniit vanhat talot, joiden seinillä voi ihailla
liikkeiden käsin taottuja kylttejä. Myytävänä on koruja ja antiikkiesineitä. Katu
päättyy vuonna 1407 rakennettuun Raatihuoneeseen. Sieltä pääsee
Vanhalle torille (Alter Markt), jonka varrella sijaitsee kuuluisa Floriankaivo.
Ilta omaa aikaa.

2.pv 27.4. la Salzburg
Klo 6.30 alkaen tarjoillaan aamiainen hotellin SKY-ravintolassa.
Klo 9.30 aamiaisen jälkeen jatkamme tutustumista Salzburgiin ja Mozartin
perheeseen.
:
Mozartin perheen asuintalo
sijaitsee Marktplatz-aukiolla. Säveltäjä asui talossa vanhempiensa ja sisarensa
kanssa vuosien 1773 – 1780 aikana. Mozartin käyttämiä instrumentteja on
säilynyt tähän päivään saakka. Mozart sävelsi tässä talossa sinfonioita,
serenadeja sekä piano- ja viulukonserttoja.
Mozartin syntymäkoti
Leopold Mozart perheineen asui Getreidegasse 9:ssä, ”Hagenauerin talon”
kolmannessa kerroksessa vuosina 1747 – 1773. Wolfgang Amadeus Mozart syntyi
siellä tammikuun 27. päivä vuonna 1756.
Talo sai nimensä omistajaltansa, kauppias Johann Lorenz Hagenauerin mukaan.
Nykyään Mozartin perheen asuttamat huoneet toimivat museona, joka
perustettiin vuonna 1880.
Näytteillä ovat mm. Mozartin lapsena soittama viulu, hänen konserttiviulunsa ja
muotokuvia. Historialliset soittimet on hankittu Mozartin vaimolta Constanze
Nisseniltä ja lapsilta Carl Thomasilta ja Franz Xaver Wolfgangilta.
Toinen kerros on omistettu ”Mozart teatterissa” -teemalle. Lukuisat
miniatyyrilavat kuvaavat Mozartin oopperoiden esityshistoriaa myöhäiseltä 1700luvulta 1900-luvulle. Niistä näkyy myös erilaisia tulkintoja Mozartin töistä.
Iltapäivällä on omaa aikaa käydä ostoksilla ja pistäytyä tyypillisissä
itävaltalaiskahviloissa. Tarjolla on herkullisia torttuja ja laajasta valikoimasta
valittavia kahvilaatuja.
Tuliaisiksi sopivat esimerkiksi ”aidot” Mozartkugeln sekä
Sacher-kakku, joka pakataan kestävään pakkaukseen Sacherin omassa kaupassa.
Mahdollisten itsenäisten museokäyntien suositeltavia kohteita ovat mm.:
Kaupungin sydämessä sijaitseva keskiaikainen Residenssi oli ruhtinaspiispojen
hallinto- ja asuinpalatsi, joka sai nykyisen barokki-ilmeensä 1500-luvun
lopussa. Rakennuksessa on 180 huonetta sekä kolme avaraa pihaa. Vierailijoille
avoinna ovat Salzburgin ruhtinaspiispojen käyttämät vastaanotto- ja
asuinhuoneet sekä galleria, joka sisältää vaikuttavankokoelman eurooppalaisten
taiteilijoiden maalauksia 1500- ja 1800-lukujen väliltä.
Neue Residenzin tornissa on Salzburgin Kellopeli: se on soittanut vuodesta
1705 alkaen noin 40 erilaista musiikkikappaletta, joita ovat säveltäneet Michael
Haydn, isä ja poika Mozart. Kappaleet soitetaan päivittäin kello 7.00, 11.00 ja
18.00.

Iltaohjelma 19.30:
Mozart-Dinner-Konzert-Exclusive / St. Peter ravintolan historiallisessa barokkisalissa
Illanvietto on samanlainen kuin se olisi voinut olla vuonna 1790.
Salia valaisevat kynttilät, ja ruoat on valmistettu historiallisen reseptin mukaisesti.
Amadeus Concort Salzburgin oopperalaulajat ja jousisoittajat ovat
pukeutuneet barokkiajan tyyliin. Kuulemme Mozartin musiikkia, aarioita ja duettoja
seuraavista sävellyksistä: Taikahuilu, Figaron häät, Don Giovanni, Pieni yösoitto
Musiikkia soitetaan ennen ruokailun alkua ja eri ruokalajien välissä.
3.pv 28.4.su Päiväretki Salzkammergutiin
Kello 9.30 lähdemme bussilla kohti Salzkammergutia, joka sijaitsee Salzburgista itään.
Vuoristoalueella on yli 40 järveä, ja alppimaisema on kuin maalaus. Matkaamme
kohti Bad Ischl’iä , jossa sijaitsi Habsburgien keisariajan kesäresidenssi.
Tutustumme entiseen Keisarin huvilaan (Kaiservilla). Huvila oli häälahja keisari Franz
Josephille ja hänen 16-vuotiaalle morsiamelleen, baijerilaiselle herttuattar
Elisabethille, eli ”Sissille”. Vuotta aikaisemmin heidän kihlajaisiaan oli vietetty
samassa huvilassa. Kaiservilla oli vuoteen 1914 Habsburgin monarkian kesä ja
metsästyshuvila. Elämä oli siellä vapaampaa kuin Wienin jäykän hovietiketin
sääntelemässä ympäristössä. Keisariajan huoneet on säilytetty alkuperäisinä.
Huvilan omistavat edelleen keisarisuvun jälkeläiset, jotka asuvat rakennuksen
yhdessä siivessä.
Jatkamme St. Wolfgangin kuvankauniiseen kylään, joka on tullut maailmankuuluksi
”Im weißen Rössl am Wolfgangsee ” -nimisestä operetista. Vuonna 1896 kaksi
kirjailijaa kirjoitti siellä oleskellessaan romanttisen huvinäytelmän tarjoilijasta, joka
rakastui Weisse Rössl Gasthofin emäntään. Ralph Benatzky sävelsi vuonna 1930
kertomukseen mukaansa tempaavan musiikin, ja operetti Weisse Rössl (valkoinen
hevonen) sai kantaesityksensä Berliinissä.
Mahdollisuus kahvitaukoon Zum Weissen Rössl kahvilassa.
Tutustumme St. Wofgangin kirkkoon, jossa on kuuluisa goottilainen siipialttari.
Matkamme jatkuu laivalla St. Wolfgangsee-järvellä tyypillistä vanhaa
Salzgammergutin rakennustyyliä edustavaan Fürberg am Wolfgangsee -ravintolaan,
joka on aivan järven rannalla. Nautimme myöhäisen lounaan, kauniilla säällä terassilla
alppijärvien maisema edessämme. Lounaan jälkeen lyhyt laivamatka St. Gilgenin
kylään Wolfgangsee- järven läntiseen kärkeen. Siellä näemme ulkopäin Mozartin
äidin synnyintalon. St. Gilgenistä palaamme bussilla Salzburgiin ja hotelliimme klo
18.30 mennessä, matkaa on n. 35 km. Ilta omaa aikaa.
Mahdollinen iltaohjelma:

klo 20.00 Lähellä hotellia sijaitsevan Mirabell-linnan barokkisalissa (Salzburgin
kaunein konserttitila) on klassisen musiikin kamarikonsertti
1. Kat. lippu maksaa 48,00 euroa.
4.pv 29.4 ma Salzburg – München – Helsinki
Klo 9.00 Lähdemme paluumatkalle Müncheniin.
Münchenissä lyhyt kaupunkikiertoajelu, jonka aikana saamme hyvän
yleiskuvan Saksan suosituimpiin lukeutuvasta kaupungista.
Kiertoajelun jälkeen jää vielä pari tuntia aikaa lounas -ja ostosmahdollisuuksiin
Münchenin keskustassa, Marienplatzin ympäristössä.

.

Klo 15.45 matka jatkuu lentokentälle. Lähtö Finnairin reittivuorolla Ay 1406
klo 18.40 Helsinkiin, jonne saavutaan klo 22.05

Tämän matkan toteuttavat CWT Kaleva Travel ja Matka-Rasila Oy yhteistyössä.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on CWT Kaleva Travel.
HINTA 1595 euroa /2 hengen huone/henkilö ja 235 euroa 1 hengen huoneen lisämaksu
MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:
Finnairin reittilennot Helsinki – München – Helsinki, turistiluokassa
3 x yöpyminen, Imlauer Hotel Pitter ****
buffet-aamiainen hotellissa
2 lounasta (ilman ruokajuomia)
1 illallinen = Mozart-Dinner-konsertti (ilman ruokajuomia)
Münchenin kiertoajelu
bussikuljetukset turistibussilla ohjelman mukaan
Sirkka-Liisa Aallon opaspalvelut alkaen/päättyen Münchenin lentokenttä
osittain paikalliset opastukset
Laivamatka St.Wolfgangseellä
Sisäänpääsymaksut ja opastus:
- Kaiservilla in Bad Ischl
- Mozartin syntymätalo / - Mozartin asuintalo
- Salzburgin City-tax
- Vox-Radio Guide -kuulokkeet koko matkan ajalle

