
Matka Saksan Werlaan 5.-8.6.2014 

5.6. torstai 

klo 06.10 kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla, lähtöselvitys 

klo 08.10 Finnairin lento Berliiniin, jonne saavutaan klo 09.05 

Bussi ja suomenkielinen opas on vastassa kentällä, josta alkaa 3 tunnin 
kiertoajelu Berliinissä ja nähdään mm. seuraavat kohteet: 

- Siegessäule: voitettujen sotien muistomerkki 1800-luvulta 
- Brandenburger Tor: aikaisemmin Saksan kahtiajaon symboli ja nykyään 
Saksojen yhdistymisen symboli 
- Bundeskanzleramt: Liittokansleri Angela Merkelin virka-asunto ja toimistotalo, 
yksi maailman suurimmista hallitusten hallintorakennuksista, jopa kahdeksan 
kertaa suurempi kuin Valkoinen Talo 
- Reichstag: parlamenttirakennus 
- Potsdamer Platz: yksi Berliinin keskuspaikoista 
- Holocaust-Mahnmal: vaikuttava ja mieliin jäävä juutalaisten muistomerkki 
- Checkpoint Charlie: kylmän sodan aikainen neuvostoliittolaisen ja 
amerikkalaisen välisten sektorien kontrollipiste 
- East Side Gallerie: 1316m pitkä Berliinin muuri, jonka eri maiden taiteilijat 
ovat kuvittaneet 
- Alexanderplatz: itäisen Berliinin keskuspaikka 
 

klo 12.30 majoittuminen hotelliin ja vapaata aikaa 

klo 17.30 panimovierailu joko Schultheiss- tai Spandau panimoon ja illallinen 

 

6.6. perjantai 

klo 10.00 lähtö hotellilta kohti Potsdamia, jonne ajomatka kestää noin 50 
minuuttia 

klo 11.00 Potsdamin kaupunkikierros 

klo 12.30 lounas 

klo 14.00 tutustuminen Sanssoucin palatsiin 

klo 16.00 lähtö kohti Braunschweigin kaupunkia, jonne ajomatka kestää noin 2 
tuntia ja 30 minuuttia 

klo 18.30 majoittuminen hotelliin ja vapaata aikaa 

7.6. lauantai 

klo 10.00 lähtö hotellilta Goslar Alstadtiin (ajomatka Braunschweig-Goslar 
kestää noin 50 minuuttia) Goslar kuuluu Unescon maailmanperintökohteisiin ja 
sijaitsee Harz-vuoriston kupeessa. Goslarin kaupunki tarjoaa ainutlaatuista 
arkkitehtuuria. 



 
klo 11.00 tutustuminen Goslarin kaupunkiin 

klo 12.00 vapaata aikaa 

klo 14.00 lähtö takaisin Braunschweigiin, jossa vapaata aikaa 

8.6. sunnuntai 

 
klo 10.00 aamiaisen jälkeen lähtö hotellilta kohti Werlaa, jonne ajomatka noin 
40 minuuttia 
http://de.wikipedia.org/wiki/Werla,  
http://www.kaiserpfalz-werla.de 
 
klo 11.00 Oppaana Werlan kylässä toimii paikallinen asiantuntija-professori. 
Ylänköalue, jolla Pfalz Werla sijaitsee oli merkittävä pyhän saksalais-
roomalaisen keisarikunnan keskus varhaisella keskiajalla. Vielä 900- luvulla se 
toimi saksalaisen dynastian tukikohtana. 

 
klo 12.30 lähtö Verlasta kohti Berliiniä, matkalla tauko 
 
klo 17.00 saapuminen lentokentälle 
 
klo 19.10 Finnairin lento Helsinkiin, jonne saavutaan klo 22.00 
 

Matkan hinta: 899 € /hlö kahden hengen huoneessa aamiaisella ja 995 € /hlö yhden hengen huoneessa 
aamiaisella.  Lapset 12 ikävuoteen asti alennus perushinnasta 78€ ja sitä vanhemmilta 35€ /lapsi 
majoittuessaan lisävuoteeseen. 

Kyläyhdistys organisoi tarvittaessa yhteiskuljetuksen Verlasta Kuusankosken ja Kouvolan kautta Helsinkiin ja 
takaisin. Kyläyhdistys maksaa osan kyläyhdistyksen jäsenten liityntäkuljetuksesta. 

Matka toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 30. Lisätietoja liitetiedostossa.  

LISÄTIETOJA JA SITOVAT ILMOITTAUTUMISET Kari Mäkiselle p. 0400 183 995 tai 
makinka10@gmail.com perjantaihin 17.1.2014 mennessä. Ennakkomaksu 250€ maksettava perjantaihin 
14.2.2014 mennessä kyläyhdistyksen tilille KSOP 575110-21887 (viitteeksi Saksan matka). Loppumaksu 
maksetaan perjantaihin 25.4.2014 mennessä. Matkan järjestää Verlan seudun kyläyhdistys. 

Järjestävä matkatoimisto on Matkapojat Oy, Lahti. 
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