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Tule mukaamme Keski-Euroopan joulutoreille  
herkuttelemaan ja nauttimaan!  

Alppikansa rakastaa perinteitä, musiikkia, kulttuuria ja hauskanpitoa. 
Viemme sinut Münchenin, Kufsteinin ja Salzburgin historiallisiin 

kaupunkeihin ja annamme Joulutorien tunnelman viedä  
meidät täysin lumoihinsa.  
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1. päivä:  Perjantai 
 
Olemme teitä Münchenin lentokentällä vastassa, jossa nautimme jo heti 
ensimmäisen höyryävän Glühweinimme eli hehkuviinin terminaalin 
Christkindlmarktilla!   
 

Kyytipojaksi aito saksalainen 
Bratwurst ensi nälkään ja olo 
on täydellinen. Täältä 
siirrymme Münchenin 
keskustaan, Munich Old 
Towniin. Münchenissä on 
tunnetusti paljon 
Christkindlmarkteja, joista 
kuuluisin on silmiä hivelevän 
kauniilla Marienplatzilla.  
  

 
Toria reunustava uusgoottinen raatihuone, jonka julkisivu on sata metriä 
pitkä, ja muut ikivanhat rakennukset luovat upean raamin torille, joka nyt 
loistaa jouluvalaistuksessaan. Nautimme täällä kuumat Glühweinit ja 
saksalaisia jouluperinteitä kunnioittaen Lebkuchenia eli kanelipiparkakkua. 
Kiertelemme kojujen välissä ihaillen väriloistoa ja nuuhkimme ilmassa leijuvaa 
paahdettujen manteleiden tuoksua.   
  
Vierailemme Münchenin vanhimmassa kirkossa, „Vanhassa Petterissä“. Se on 
perustettu vuonna 1368. Kiipeämme sen torniin kivirappuja myöten. Sieltä 
avautuva näköala koko Münchenin ylle on kaiken vaivan arvoinen. 
Vierailemme myös kaupungin silhouteista tutussa Frauenkirchessä. Täällä 
kuulemme kiehtovia tarinoita kirkon synnystä ja siihen liittyvistä myyteistä.     
Täältä jatkamme matkaa Residenzin joulukylään ja vielä eteen päin Medieval 
Marketille, joka on läheisellä Odeonsplatzilla. Täällä Christkindlmarkt ovat 
keskiajan mallin mukaan: kirjavia pukuja, esityksiä ja ainutlaatuisia käsitöitä.   
 
 
Nyt suuntaamme koti majapaikkaamme,  
joka on kaunis baijerilainen majatalo maaseudulla.  
Siellä on luvassa oikea baijerilainen herkuttelu-ilta!      
 
 
 
  



 
 
 

2. päivä:  Lauantai  
  
Herkullinen aamiainen hotellin seisovasta pöydästä. Nyt lähdemme kohti 
Alppeja ja siirrymme Itävallan puolelle keskiaikaisen Kufsteinin kaupunkiin. 
Nousemme kaupungin tunnuskuvana olevalle linnanmäelle, jonka muurien 
sisällä on kauniit Christkindlmarktit. Täällä nautimme tietysti …. Glühweinit   
                                                                      Kuljemme linnan muurien välissä,  
                                                                      jossa sadat joulukojut tarjoavat  
                                                                      käsin valmistettuja tuotteitaan  
                                                                      joulumusiikin kaikuessa. Suosittuja  
                                                                      ovat myös snapsit, jotka ovat  
                                                                      valmistettu paikallisista yrteistä.  
                                                                      Näin jatkuu satoja vuosia vanha  
                                                                      perinne meidän terveydeksemme!  
                                                                      
 
                                                                       
 
Laskeudumme alatorille, jossa  Christkindlmarktilla kadut ja kujat vilisevät 
joulupukkeja toivottaen meille Hyvää Joulua!  
Mutta vastaamme tulee kymmeniä Krampuksia, jotka 
antavat sinulle piiskaa, jos kuulevat, että et ole ollut  
kilttinä….   
Lopuksi Pyhä Nikolaus antaa meille siunauksensa.  
 
Tämän jälkeen maistuu mukillinen Feuerzangen Bowlea.  
Tulet varmasti pitämään sen mausta ja sen  
lämmittävästä vaikutuksesta!  
   
Illalla nautimme baijerilaisen illallisen, jolloin tutustumme  
paikallisiin ruokatapoihin ja perinteisiin. Juomalaulut sallittuja    
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3. päivä:  Sunnuntai   

 
Herkullinen aamiainen Gasthausin seisovasta pöydästä.  

 
Tänään vierailemme 
Salzburgissa, jossa 
Christkindlmarkt on 
levittyny kaikkialle 
kaupungin kapeille 
kujille. Vanhojen 
rakennusten seinistä 
kaikuu joululaulut ja 
tarjolla on höyryävää 
Glühweinia ja siihen 
sopivaa 
naposteltavaa.    
 
 
 

Salzburg on Mozartin syntymäkaupunki ja nautimme 
Mozartin kuulia, joita on saatavana jopa suklaaliköörin 
muodossa.  Menemme Salzburgin linnan mäelle, josta avautuu 
henkeäsalpaava näköala koko kaupungin ylle. Opimme 
kaupungin ja linnan historiasta ja vierailemme useissa eri 
upeissa paikoissa.  

 
Tämän jälkeen 
olemme 
kahvitaukomme 
ansainneet: 
nautimme 
paikallisessa Caféssa 
kupin Wiener 
Melangea ja Sacher-
torttua.   
 

Palaamme majataloomme, jossa nautimme herkullisen illallisen.  
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4. päivä:  Maanantai  

 
Herkullinen aamiainen majatalon aamiaispöydästä.  
 
Tänään järjestämme ohjelman aivan sinun toiveittesi mukaisesti .  
Vierailuja museoissa tai ehkä mielummin joulushoppailua kävelykadulla tai 
tyylikkäässä shopping-centerissä?   
 
 

 
 
 
Pikkuhiljaa suuntaamme lentokentälle ja paluumatka Suomeen alkaa.  
 
 
 
 
 
 



        
Hintaan sisältyy: 

 Kaikki yllämainitut kuljetukset 
 Yöpymiset viihtyisässä baijerilaisessa Gasthausissa   
 Ensimmäisenä päivänä tervetuliasmalja Gasthausissa   
 Joka päivä houkutteleva aamiaspöytä, jossa on paikallisia herkkuja  
 Tutustuminen Saksan joulunviettokulttuuriin  
 Luomuhehkuviinitasting   
 Vierailut useilla joulumarkkinoilla Baijerissa ja Itävallassa   
 Baijerilaiset illalliset (ei sisällä juomia)  
 Mukana aina kielitaitoinen paikallinen opas ja tulkki Marjut Langefeld. 
 
 
Ajankohta: 08. – 11.12.2018 Hinta 580,- € / henkilö. Matka alkaa Münchenistä.  
Sitoutuvan ilmoittaumisen yhteydessä varausmaksu 200 € / henkilö ja loput 2 kk ennen 
matkan alkua. Ilmoittautuessasi hyväksyt Weinwelt Langefeldin yleiset matkaehdot.  
Yöpyminen jaetuissa kahden hengen huoneissa viihtyisässä perheomistukessa olevassa 
Gasthausissa maaseudulla. Yhden hengen huone lisämaksusta. Viikonloppu järjestetään, 
kun ilmoittautuneita on vähintään 4 henkeä! Suosittelemme sinulle matkavakuutuksen 
ottamista ennen matkaa.  
Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.  

Tervetuloa mukaan tälle jouluiselle pitkälle viikonlopulle!  
 
Marjut ja Manfred Langefeld  

 


