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Keväisiä 
kohtaamisia ja 

matkustamisen tuomaa iloa
Avasin huhtikuun risteilyllä Elbejoella. Odotin matkaa hämmentävän 

innokkaasti ja ymmärsin samalla, miten paljon pitkän eristyneisyyden ajan 
jälkeen matkustaminen, ihmisten kohtaaminen ja uusien elämysten kokeminen 

meille kaikille merkitsee. Berliinin peilityynessä satamassa odotti viehättävä 
Elbe Princesse laiva, joka oli aloittamassa purjehduskauden 2022 ensimmäistä 

risteilyään. Matkan avaustilaisuudessa purserin kauniit sanat – kiitos kun 
tulitte, pääsemme tekemään työtämme – koskettivat kyllä vahvasti. 

Risteilyvuosi 2022 on päässyt hyvään alkuun myös 
muualla Euroopan jokialueilla. Keski-Euroopan 
kaupungit kuhisevat elämää, lentokentät ovat jälleen 
täyttyneet matkailijoista ja matkailusta elävät maat 
ovat vihdoin pääsemässä takaisin normaalielämään 
kiinni. Nyt jos koskaan kansojen välinen yhteis-
työ, kohtaaminen ja kulttuurien ymmärtäminen on 
tärkeää. Siksi matkustamisen palauttaminen osaksi 
arkea ja vapaa-aikaamme on oma tekomme vakau-
den ja jatkuvuuden mahdollistamiseksi. Myös meidän 
suomalaisten on aika lähteä liikkeelle.

Huhtikuu toi tullessaan myös lähes normaalilaajui-
sen Kristina yhteismatkojen tarjonnan. Oma laiva 
– risteilysarja Reinillä on alkanut ja se jatkuu kana-
vien kautta Tonavalle saakka toukokuun puolelle.  
Huhtikuun lopulla lähdetään taas ylittämän Atlant-
tia ja toukokuussa päästään lisäksi mm. Kroatian 
saaristoon ja Ropax-matkoille Saksaan. Kesällä 
matkaohjelmistomme tarjoilee elämyksiä laajasti eri 
puolilla Eurooppaa, pohjoisia vesiä unohtamatta. 
Syyskuukausien koittaessa vuorottelevat jokiristeilyt ja 
Välimeren matkat. Ensi talven aurinkoiset lomaristeilyt 
Kanariansaarilla tai Karibialla ovat varattavissa – 
ja kannattaa myös tutustua mielenkiintoisiin 
löytöretkiimme mm. Japaniin, Australiaan tai 
Väli-Amerikkaan. Paljon on taas vaihtoehtoja 
mistä valita.

Lämpimin terveisin ja 
sydämellisesti Kristina 

yhteismatkoille 
sinut tervetulleeksi 

toivottaen!

Anu Markkanen
Toimitusjohtaja

NOPSASTI MATKAAN! 
– Toukokuun sisältörikkaat Kristinan yhteismatkat

PÄÄKIRJOITUS

Olemme yhteismatkailuun 
erikoistunut suomalainen 
perheyritys, joka on huoleh-
tinut asiakkaidensa toiveista 
ja tarpeista jo seitsemän 

vuosikymmenen ajan. Suun-
nittelemme ja toteutamme 
teemallisia yhteismatkoja 
laatutietoisille suomalaisille 
maalla ja merellä. 

#kristinanmatkassa #yhteismatkailu

Palvelemme vuosittain 
tuhansia elämyksiä, 
kokemuksia ja mukavaa 
matkatunnelmaa 
arvostavia matkailijoita.

Vuonna 1953 alkanut 
tarinamme on kiehtova 
kertomus kyvystä 
uudistua muuttuvan 
maailman melskeissä.

Kaikki matkamme KRISTINA.FI

Kiitollisuudella muistellen

Maaliskuun viimeisenä päivänä 
kirjoitettiin meille tärkeän henkilön, 
isämme ja perheyhtiömme perus-
tajan elämänkirjan viimeinen sivu 
päätökseen. Keijo Partasen 
intohimosta mereen ja merellä matkustami-
seen syntyi elämäntyö, jonka tuloksista ovat 
saaneet sadattuhannet matkustajat ja lukui-
sat työntekijämme lähes seitsemän vuosikym-
menen aikana nauttia. Me jälkipolvi sekä 
Kristinan koko henkilökunta olemme seuran-
neet näitä jalanjälkiä ja jatkamme kiitollisuu-
della tätä tärkeää tehtävää - niin perinteitä 
kunnioittaen kuin vahvasti uutta luoden.

LÄHTÖ 7.5.2022 
HISTORIAN JA KULTTUURIN TONAVA - RISTEILY
7 yötä | Oma laiva
Tarjoushinta alk. 1 695 € / hlö
1 hh lisämaksu vain 100 €
Kolme komeaa pääkaupunkia - Wien, Budapest ja 
Bratislava - sekä pittoreskeja pikkukaupunkeja. 

LÄHDÖT 7.5. JA 14.5.2022 
SAARIHYPPELYÄ KROATIASSA 
7 yötä | Oma laiva
Tarjoushinta alk. 1 495 € / hlö
1 hh lisämaksu vain 200 €
Ihania Kroatian saaria ja leppoisaa merellä oloa 
40-paikkaisella m/s Dream aluksella, joka on varattu 
kokonaan vain Kristinan risteilyvieraiden käyttöön.

LÄHTÖ 16.5.2022 
TARINOIDEN TONAVA - RISTEILY 
10 yötä
Tarjoushinta alk. 2 195 € / hlö
1 hh lisämaksu vain 200 €
Upea kattaus Tonavan maisemia ja komeita 
kaupunkeja. Seitsemän valtiota, viisi pääkaupunkia, 
kiehtovia pikkukyliä - kaikki yhden risteilyn aikana!

Vaihda maisemaa – se kannattaa. Keväinen Eurooppa tarjoilee niin 
kauniita maisemia kuin elämää kuhisevia kaupunkeja. Nyt on aika jättää 

hetkeksi kotinurkat ja nauttia jälleen matkustamisesta.

Yksittäisiä hyttejä enää vapaana seuraavilla 

JOKI- JA LOMARISTEILYILLÄ:

LÄHTÖ 3.5.2022 SEINEJOEN RISTEILY
6 yötä | alk. 2 095 € / hlö

LÄHTÖ 10.5.2022 
NELJÄN JOEN RISTEILY – REIN, MOSEL, 
SAAR JA NECTAR
6 yötä | alk. 2 195 € / hlö

LÄHTÖ 11.5.2022 JOONIANMEREN RISTEILY
9 yötä | alk. 2 190 € / hlö 

ROPAX-RISTEILYT SAKSAAN 
– MAATA PITKIN MATKUSTAEN

LÄHTÖ 9.5.2022 
POHJOIS-SAKSAN KIERROS – BERLIINI, 
WISMAR, HEILIGENGRABE & SCHWERIN
5 yötä | alk. 715 € / hlö
Vierailuohjelma Saksassa toteutetaan tavallista 
verkkaisempaan tahtiin.

LÄHTÖ 23.5. 
HANSARISTEILY HAMPURIIN JA BREMENIIN
5 yötä | alk. 715 € / hlö

Kaikki yhteismatkamme: kristina.fi/matkakalenteri

Kaikki äkkilähtömme: kristina.fi/akkilahto 
Huomioithan, että matkavaraus tulee tehdä viimeistään 
16 pv ennen lähtöä. Tarjoukset koskevat vain uusia varauksia.

www.kristina.fi
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Lähde meriristeilylomalle 
Kristinan tapaan!
Kristinan lomaristeilyt ovat huoletonta, merellistä 
lomaa upeissa maisemissa ja kiehtovissa kohteissa. 
Ne ovat arjesta irtautumista ja rentoutumista 
parhaimmillaan. Nautiskele Välimerellä tai Karibialla, 
ihastu Norjan vuonoihin tai koe Kanariansaaret 
uudella tavalla. Maissa vietetyt päivät tarjoavat 
hienoja kokemuksia ja elämyksiä, mutta lomaristei-
lyillä myös pelkkä laivalla olo on suuri nautinto. 
Risteilylaivat ovat sopivan kokoisia, puitteiltaan ja 
palveluiltaan viihtyisiä ja monipuolisia; täynnä 
viihdykkeitä, aktiviteetteja ja ohjelmaa.

LOMARISTEILYT LYHYESTI

• Lomaristeilylaivoihin majoittuu yleensä noin 2000 
 matkustajaa. Samalla laivat tarjoavat monipuolisia 
 ruokailu- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Piristävän 
 poikkeuksen tekee Saarihyppely Adrianmerellä, jolloin 
 matkaa tehdään 40-paikkaisella vain Kristinan risteily-
 vieraille varatulla m/s Dream -aluksella.

• Useita kohteita matkan aikana. Viikon risteilyllä käydään 
 yleensä 5-7 kaupunkikohteessa.

• Meripäivinä on aikaa rentoutua. Osa matkantekoa on 
 myös nautiskelu laivan palveluista, joihin tarjoutuu oiva 
 tilaisuus vaikkapa meripäivänä, joita on yleensä yksi 
 viikon risteilyllä. 

• Helppoa matkantekoa. Matkan hinnassa olet maksanut 
 majoitukset, kuljetukset ja ruokailut. Useilla lomaristeilyllä 
 hintaan sisältyy myös palvelumaksut ja juomapaketti.

• Yksilöi matka mieleiseksesi. Osallistu Kristinan lisä-
 maksullisille retkille, tutustu kohteisiin omin päin tai 
 kansainvälisillä retkillä.

• Kaikilla matkoillamme on mukana Kristinan oma, 
 asiantunteva matkanjohtaja, joka tuo matkallesi paljon 
 tietopuolista sisältöä sekä järjestää mukavia ryhmän 
 yhteisiä hetkiä.

SAARIHYPPELYÄ ADRIANMERELLÄ
LÄHDÖT 7.5., 14.5., 24.9., 1.10. ja 8.10.2022
7 yötä | M/S Dream | Oma laiva

Hinnat alk. 1 645 € / hlö

Koe Kroatian komeimmat kaupungit ja upeimmat 
saaret! Kevään ihana risteily vie Dalmatian rannikon 
houkuttelevimpiin kohteisiin; historiallisiin kaupun-
keihin ja turkoosin meren hellimille saarille, joissa 
viljellään viiniä, oliiveja ja laventelia. Mukavan lyhyet 
välimatkat taittuvat viihtyisällä pienaluksella, joka on 
varattu kokonaan Kristinan käyttöön.

Viikon aikana pääset Splitin ja Makarskan mukulaki-
vikujille ja suojellulle Mljet-saarelle sekä Dubrovnikiin 
– se on rannikon uljaimpia näkyjä mahtavine muu-
reineen, palatseineen ja luostareineen. Saaret ovat 
toinen toistaan houkuttelevampia. Rauhaisan Korču-
lan kruunaa idyllinen vanhakaupunki. Tyylikäs Hvar 
kelpaa kansainväliselle jetsetillekin, ja Bračin saarelta 
löydät Kroatian kauneimmaksi kehutun rannan. 
Päivisin saat nauttia alati vaihtuvista maisemista, 
nähtävyyksistä ja laivan puolihoidosta. Kristallinkirkas 
meri kutsuu uimaan. Iltaisin on aikaa käyskennellä 
ostoskaduilla ja ruokailla tunnelmallisissa rantaravin-
toloissa – joka ilta olet jossakin uudessa kiehtovassa 
paikassa.

Välimeren risteilyt 
- valitse suosikkisi!

Historiaa, kulttuuria, upeita kaupunkeja ja ihania rantoja

Hintaan sis.: Lennot Helsingistä, kuljetukset, risteily 
puolihoidolla, matkaohjelman mukaiset retket ja 
Kristinan matkanjohtajan palvelut.

KROATIA
Split

Makarska

Mljet

Korčula Dubrovnik

TrstenikHvar

40-paikkainen 
laiva.
Vain Kristinan 
käytössä!

Matkan laaja esittely KRISTINA.FI/VALIMERI
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Saarihyppelyllä 
Kroatiassa sain 

enemmän kuin odotin: 
40 hengen seurue 

ja 7 hengen miehistö 
oli juuri sopiva määrä 

ihmiskontakteja 
minulle. Kaikkiin ehti 
luoda jonkinasteisen 

tuttuuden. Matkan 
saarikohteet oli hyvin 
suunniteltu ja kaikissa 
oli erilaista mielenkiin-

toista katsottavaa. 

Eka kerta

www.kristina.fi
www.kristina.fi/valimeri
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LÄNSI-VÄLIMEREN RISTEILY 
– RANNIKON AARTEET
LÄHDÖT 14.6. ja 6.9.2022
7 yötä | M/S Marella Discovery

Hinnat alk. 1 625 € / hlö

Aurinkoiset kesäpäivät, lämmin meri ja silmäkarkkia 
tarjoavat välimerelliset pikkukaupungit – tällä lomalla 
pääosassa ovat kiireettömyys ja rento elämänmeno 
sekä Italian, Espanjan ja Ranskan hienot ja vähän 
harvinaisemmatkin kohteet.

Laiva lähtee viihtyisästä Palma de Mallorcasta, jonka 
ostoskatuihin ja vanhankaupungin nähtävyyksiin saa 
hyvän tuntuman jo päivässä. Sievä Propriano huokuu 
perinteistä korsikalaista tunnelmaa ja sen vierellä 
on useita pieniä hiekkarantoja. Italian Piombinossa 
on kaunista renessanssiarkkitehtuuria, mutta se on 
myös portti Toscanan tunnetumpiin kaupunkeihin, 
Sienaan ja Pisaan. Seuraavana päivänä voit nauttia 
glamouria tihkuvasta Cannesista. Ranskalaista Sèten 
kaupunkia kaunistavat kanaalit ja kukkulat. Sieltä 
voit lähteä myös retkelle Carcassonnen keskiaikai-
seen satukaupunkiin. Vielä on jäljellä Ibiza, jossa voi 
nauttia hiekkarannoista tai lähteä kävelylle vanhaan-
kaupungin sokkeloisille mukulakivikujille ja ostoksille 
tyylikkäisiin pikkuputiikkeihin.

ADRIANMEREN RISTEILY
LÄHDÖT 29.6., 24.8. ja 21.9.2022
8 yötä | M/S Marella Explorer 2

Hinnat alk. 1 845 € / hlö

Koe kuvankaunis Kroatia, ihana Venetsia ja sym-
paattinen Slovenia! Adrianmeren lomaristeilyllä saat 
nauttia vanhojen kaupunkien tunnelmasta ja kir-
kasvetisistä rannoista sekä herkuttelusta ja rennosta 
oleilusta laivalla. Risteilymatkan alku- ja päätepiste 
on Kroatian näyttävin kaupunki Dubrovnik – kun 
nouset ympärysmuurille, saat eteesi hienon näköalan 
kujille ja merelle. Kroatian Rijekassa on tallella vanh-
anajan charmia ja arkkitehtuurissa itävaltais-unkari-
laista vivahdetta. Italian Ravenna on mosaiikkitaiteen 
pikku paratiisi, jonka rauhallinen kaupunkitunnelma 
houkuttelee viettämään aikaa kauniissa katunäky-
missä. Venetsiassa kutsuvat romanttiset kujat kanaa-
lien varsilla, Sloveniassa Koperin vanhat korttelit. 
Splitistäkin löydät hienoa historiallista nähtävää, 
mutta myös putiikkeja ja tyylikkäitä katukahviloita – 
sekä mukavan uimarannan heti keskustan kupeesta.

ITALIA

KROATIA

Split

Dubrovnik

Venetsia Rijeka

Ravenna

Koper

SLOVENIA

RANSKA ITALIA

Palma

Propriano

Piombino

CannesSète

Ibiza Town

VÄLIMEREN AARTEET
LÄHDÖT 27.9. ja 11.10.2022
7 yötä | M/S Marella Discovery

Hinnat alk. 1 645 € / hlö

Koe Välimeren kutsuvat kaupungit, ainutlaatuiset 
kulttuurikohteet ja levolliset maisemat syksyllä, jolloin 
seutu on parhaimmillaan. Pääset Roomaan ja 
Napoliin sekä useammalle saarelle – tällä risteilyllä 
on monta kohokohtaa.

VÄLIMEREN IHMEET
LÄHTÖ 26.10.2022
11 yötä | M/S Marella Explorer 2 

Hinnat alk. 2 495 € / hlö

Lähde rentoutumaan ja nauttimaan elämästä Väli-
meren lempeään syksyyn. Luvassa on neljän maan 
herkkuja, monta upeaa kaupunkia ja runsaasti näh-
tävää, mutta aikaa jää myös joutenoloon ja laivalla 
oleiluun.

ESPANJA ITALIA

Palma

Palamós

CivitavecchiaAjaccio

Cagliari

Napoli

ITALIA
KROATIA

ESPANJA
Dubrovnik

Valletta

Napoli

Civitavecchia
Barcelona

Valencia

Cartagena

Malaga

DUBROVNIK, CAVTAT & 
JOONIANMEREN RISTEILY 
LÄHDÖT 11.5., 20.7. ja 5.10.2022
9 yötä | M/S Marella Explorer 2

Hinnat alk. 1 895 € / hlö

Vietä antoisa lomaviikko aurinkoisella Joonianmerellä! 
Piipahda viiteen maahan, koe suositut matkakohteet 
ja näe myös harvemmin vierailtuja seutuja. Matka 
alkaa rauhassa, sillä ensimmäiseksi yöksi majoitut 
tasokkaaseen hotelliin Dubrovnikissa, jossa kohtaat 
ehkäpä matkan komeimman linnoitetun kaupungin. 
Voit ihailla sitä meren suunnalta, yläilmoista muurin 
harjalta tai kujilla ja aukioilla harhaillen. Kaunista 
vanhaa on luvassa myös Maltalla – saaren kohokoh-
tia ovat historialliset kaupungit koreine palatseineen 
ja kirkkoineen. Messinassa voit tutustua vaikkapa 
Sisilian herkulliseen ruokakulttuuriin jossain kau-
pungin monessa kahvilassa tai ravintolassa. Italian 
saappaankorossa sijaitsevassa Tarantossa antiikin 
aikaiset rauniot ja 1400-luvulla rakennettu linnoitus 
kutsuvat kuulemaan historiasta lisää. Sitruspuiden, 
oliivilehtojen ja sypressien koristama Korfu on Kreikan 
vehreimpiä saaria. Huikeimmat maisemat odotta-
vat risteilyn lopulla Montenegrossa. Kotorinlahdella 
vihreät vuoret nousevat liki suoraan syvänsinisestä 
merestä – hae paikkasi laivan kannelta ja Risteilyn 
päätteeksi pääset vielä tutustumaan upeisiin maa-
laismaisemiin Cavtatiin ja rentoutumaan hyväta-
soiseen hotelliin ennen seuraavan päivän suoraa 
paluulentoa Helsinkiin.

ITALIA

KROATIA Dubrovnik

Kotor

Valletta

Messina

Taranto

Korfu

Hintaan sis.: Lennot Helsingistä, kuljetukset, risteily 
täysihoidolla, juomapaketti, palvelumaksut ja 
Kristinan matkanjohtajan palvelut.

Matkan laaja esittely KRISTINA.FI/VALIMERI
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Välimeren alue on historian aarreaitta!
UUTUUS-

KOHTEITA!

UUTTA!

Mukana 
myös 
Malta!

Huikea 
risteilyreitti 

- upeat 
kohteet!

www.kristina.fi
www.kristina.fi/valimeri
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PURJELAIVARISTEILY VÄLIMERELLÄ 
– SAARIHYPPELYÄ KREIKASSA
LÄHTÖ 25.6.2022
7 yötä | S/Y Star Flyer

Hinnat alk. 3 495 / hlö

Koe Kreikka uudella, ihanalla tavalla. Lähde risteile-
mään sen vesille upealla purjelaivalla, jolla matkan-
teko on jo itsessään suuri elämys. Pääset muinaisen 
historian ja kulttuurin äärelle sekä idyllisille saarille, 
jotka hurmaavat myös kokeneen Kreikan-kävijän.

KREIKKA

Pireus,
Ateena

TURKKI

Dikili

Myrina

Skiathos

Skopelos

Poros

PURJELAIVARISTEILY ITALIAN 
RANNIKOLLA – AMALFI JA SISILIA
LÄHTÖ 19.7.2022
7 yötä | S/Y Royal Clipper

Hinnat alk. 3 645 € / hlö

Näe pala kauneinta Italiaa! Vietä unohtumaton ristei-
lyloma perinteitä huokuvalla purjelaivalla, tyylistä ja 
mukavuudesta tinkimättä. Koe upea Rooma, lumoava 
Amalfin rannikko ja italialaisten salainen saari.

ITALIA

Civitavecchia

Ponza

Palmarola

Sorrento

Amal� 

Taormina

Lipari
Stromobolin 
tulivuori

Gaeta

Hintaan sis.: Lennot Helsingistä, kuljetukset, risteily 
täysihoidolla, matkaohjelman mukaiset retket, palve-
luraha laivalla ja Kristinan matkanjohtajan palvelut.

UUTTA!
NORJAN VUONORISTEILYT 
LÄHDÖT 12.6. ja 20.7.2022 BERGEN – KIRKKONIEMI 
5-6 yötä | M/S Havila Capella, M/S Havila Castor

NORJAN VUONORISTEILYT 
LÄHDÖT 14.7. ja 6.8.2022 KIRKKONIEMI – BERGEN 
5-6 yötä | M/S Havila Capella, M/S Havila Castor

Hinnat alk. 2 395 € / hlö

Nyt voit kokea Norjan rannikon rakastetut maisemat 
ja legendaarisen merireitin upouudella, mukavalla ja 
todella ympäristöystävällisellä laivalla. Majesteetti-
set vuoret, syvät vuonot ja pieniä saaria ympäröivä 
loputon meri hiipivät ihon alle, kun matkaat Norjan 
rannikkokaupungista ja -kylästä toiseen.

Voit kulkea klassista postireittiä kahteen eri suuntaan 
– lähteä Etelä-Norjan Bergenistä kohti arktisia seutu-
ja ja Venäjän rajan tuntumassa sijaitsevaa Kirkkonie-
meä, tai tehdä reitin toisin päin. Olipa suuntasi kohti 
etelää tai pohjoista, maisemat hivelevät silmää. 

Risteilyreitin varrelle mahtuu lukuisia pysähdyksiä 
– lyhyitä piipahduksia, käyntejä satamakohteissa 
ja retkiä luontoon. Kaupungeista erottuu edukseen 
upean jugendarkkitehtuurin kaunistama Ålesund, 
historiallinen viikinkikaupunki Trondheim goottilaisine 
katedraaleineen ja arktisen tunnelman sävyttämä 
Tromssa. Välillä ihailet vuonojen hiljaisuutta, välillä 
Lofoottien pieniä kalastuskyliä ja suoraan merestä 
kohoavia vuoria. Nordkappin niemellä, korkean 
kalliojyrkänteen päässä, tuuli ulvoo ja Pohjoinen 
jäämeri avautuu koko komeudessaan.

Bergen

NORJA

Honningsvåg

Tromssa

Ålesund

Geiranger

Trondheim

Kirkkoniemi

Bergen

NORJA

Tromssa

Trondheim

Kirkkoniemi

Hammerfest

Svolvaer

Brønnøysund

Hintaan sis.: Lennot Helsingistä, kuljetukset, risteily 
täysihoidolla, matkaohjelman mukainen hotelli-
majoitus ennen tai jälkeen risteilyn ja Kristinan 
matkanjohtajan palvelut.

UUTTA!

UUTTA!

Matkan laaja esittely KRISTINA.FI/VALIMERI
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Matkan laaja esittely KRISTINA.FI/NORJA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hurmaava Norja!
Muutamia 
hyttejä enää 
vapaana!

Vie risteily-
kokemuksesi 

uudelle 
tasolle!

www.kristina.fi/valimeri
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BARBADOS & JOULURISTEILY 
PURJELAIVALLA KARIBIAN SAARILLA
LÄHTÖ 21.12.2022
10 yötä | M/S Golden Horizon

Hinnat alk. 4 995 € / hlö

Hemmottele itseäsi todellisella unelmien karibialai-
sella joululla. Lähde jouluristeilylle uudella upealla 
purjelaivalla, joka huokuu historiallisen aluksen 
charmia ja romantiikkaa. Pelkkä laivalla olo on unoh-
tumaton elämys, jonka kruunaavat poikkeukselliset 
kohteet – pääset monille harvoin vierailluille saarille, 
joiden tunnelma on säilynyt mukavan rauhallisena ja 
aitona. 
Rommin koti, letkeä Barbados jää taakse, kun 
purjelaiva lähtee kohti St Vincentin ja Grenadiinien 
syrjäistä paratiisisaarta, Bequiaa. Sen jyrkät vihreät 
vuoret, valkoiset hiekkarannat ja turkoosi meri luovat 
idylliset puitteet jouluaaton vietolle. Joulupäivää 
vietät merellä rentoutuen, juhlaillallisen ja erikoisviih-
teen merkeissä. 
Ranskaan kuuluvalla Guadeloupella odottelee koral-
liriuttojen ympäröimä Îles des Saintesin saariryhmä. 
Ehkä lekottelet pehmeillä palmurannoilla tai ihailet 
panoraamanäkymiä Napoleonin rauniolinnakkeesta. 
Matkan loppupuolella maisemat vain komistuvat. 
Vehreät vuoret, sademetsät ja vesiputoukset leimaa-
vat sekä Saint Luciaa että Dominicaa, jota kehutaan 
Karibian koskemattomimmaksi saareksi. 

JAPANIN JA ETELÄ-KOREAN RISTEILY
LÄHTÖ 17.11.2022
12 yötä | M/S Norwegian Sun

Hinnat alk. 4 350 € / hlö

Vuosituhantista historiaa ja modernien metropolien 
huumaa – lähde kiertomatkalle moni-ilmeiseen, 
hurmaavaan Japaniin, nauttimaan runollisista mai-
semista ja maan omintakeisesta kulttuurista. Kiehto-
vaan risteilyyn tuo lisämaustetta visiitti Etelä-Korean 
kansainvälisimpään kaupunkiin.

Matkan aluksi pyörähdät Tokiossa, jonka tiivis tunnel-
ma tempaa mukaansa ja hengästyttää. Seuraavia 
päiviä sävyttävät ikonisen Fujivuoren tähdittämät 
maisemat ja Nagoyan lähellä levittyvä laakso, joka 
on kuulu syksyisestä ruskastaan. Osakassa viivyt yön 
yli – pimeän tullen suurkaupungin sydän on yhtä 
neonvalojen välkettä.

Millaiselta näyttää perinteikäs Japani? Se selviää 
päiväretkillä maan vanhoihin pääkaupunkeihin, 
Kiotoon ja Naraan, joita koristavat monet seesteiset 
temppelit. Beppu on tunnettu kuumista lähteistään ja 
Etelä-Korean suurkaupunki Busan hiekkarannoistaan. 

AUSTRALIA & UUSI-SEELANTI
LÄHTÖ 30.12.2022
18 yötä | M/S Noordam

Hinta-arvio alk. 6 400 € / hlö

Koe ainutlaatuinen Uusi-Seelanti ja Australian upea 
Sydney. Näe risteilyllä Uuden-Seelannin huikaisevat 
maisemat, viihtyisät kaupungit sekä monet hienot 
luonto- ja kulttuurikohteet. Nyt on aika toteuttaa 
oikea haaveiden kaukomatka. 

Risteilyn alkupiste Sydney lumoaa luonnonkauneu-
dellaan. Sen pitkänhuiskea satamalahti on maailman 
kauneimpia. Meripäivinä on hyvä levätä, sillä 
Uusi-Seelanti tuo elämyksiä tiuhaan tahtiin. 
Eteläsaarella kohokohtia ovat Fiordlandin vuono-
maisemat, Dunedinin historialliset nähtävyydet 
sekä autiorannoilla viihtyvät hylkeet ja pingviinit. 
Pohjoissaarella odottaa pääkaupunki Wellington, 
viininviljelysseudut ja Napier, joka on kuulu hienosta 
art deco -arkkitehtuuristaan. Rotoruan seudun 
erikoisuuksia ovat geysirit ja maorien perinteinen 
kulttuuri, Aucklandia leimaa nykyaikainen elämä 
pilvenpiirtäjineen. Kun Uusi-Seelanti loittonee, 
lomaa on vielä jäljellä. Nauti kiireettömästä 
laivalla olosta paluumatkalla Sydneyyn.

Nagasakin koskettavin kohde on sen historiasta ker-
tova atomipommimuseo, ja Kagoshimassa säväyttää 
tulivuori, joka savuaa yötä päivää. Meripäivinä saat 
huilia – hyödyntää laivan palveluita, ladata akkuja ja 
vain nauttia olostasi.

JAPANI

Tokio
ETELÄ-KOREA Mount Fuji

Nagoya

Kyoto

Beppu

Kanmonin 
salmi

Busan

Nagasaki
Kagoshima

Hintaan sis. Lennot Helsingistä, hotellimajoitukset, 
matkaohjelman mukaiset ruokailut, kuljetukset, ris-
teily täysihoidolla, palvelumaksut laivalla ja Kristinan 
matkanjohtajan palvelut.

Bridgetown 
BARBADOS

Rodney Bay 
ST. LUCIA

Port Elizabeth 
BEQUIA

Iles des Saintes 
GUADELOUPE

Roseau 
DOMINICA

Sydney

AUSTRALIA

UUSI-
SEELANTI

Picton

Wellington

Napier

Tauranga

Auckland

Fjordlandin 
kansallispuisto
/Milford Sound

Hintaan sis. Lennot Helsingistä, hotellimajoitukset, 
matkaohjelman mukaiset ruokailut, kuljetukset, ris-
teily täysihoidolla, palvelumaksut laivalla ja Kristinan 
matkanjohtajan palvelut

Matkan laaja esittely KRISTINA.FI/LOYTORETKI
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

UUTTA!

UUTTA!

Upeat risteilyt kaukomailla!

Uniikki, 
vuonna 2021 
valmistunut 
250 
matkustajan 
purjelaiva!

www.kristina.fi
www.kristina.fi/loytoretki
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LATINALAISEN AMERIKAN KIERROS 
KARIBIALLA
LÄHTÖ 1.3.2023
15 yötä | M/S Hamburg

Hinta-arvio alk 4 500 € / hlö

Taita talvi Väli-Amerikan värikylvyssä ja Karibian 
lämmössä. Saat samoilla mystisten mayakaupunkien 
raunioilla, tarkkailla sademetsän elämää ja lekotella 
valkeilla rantahietikoilla. Tällä löytöretkellä on aikaa 
nauttia hienojen nähtävyyksien ohella leppoisasta 
oleilusta. Panamasta lähtevä risteily vie aluksi luon-
nonkauniiseen Costa Ricaan. Voit tarkkailla tiheää 
viidakkoa köysiradan kyydistä tai lähteä veneretkelle 
kansallispuistoon, jonka rannat ovat merikilpikon-
nien pesintäpaikkoja. Seuraavina päivinä lepäilet 
kauniiden hiekkarantojen koristamilla palmusaarilla. 
Kolumbian San Andrésia sävyttävät reggaen rytmit, 
Hondurasin idyllinen Roatán on etenkin sukeltajien ja 
snorklaajien toivekohde hienoine koralliriuttoineen. 
Mayojen rakennustaitoihin ja historiaan voit uppou-
tua useilla arkeologisilla alueilla – vaikuttavimpia 
ovat näyttävä Chichén Itzá ja lumoavan rauhallinen 
Cópan. Meksikolaisen Cozumelin saaren houkutuksia 
ovat kaunis luonto, rannat ja kirkkaat vedet. Matkan 
viimeistelee mennyttä aikaa huokuva tunnelmallinen 
Havanna, joka vetoaa vahvasti tunteisiin.

PANAMAN KANAVA & VÄLI-AMERIKAN 
RISTEILY
LÄHTÖ 4.1.2023
18 yötä | M/S Zaandam

Hinnat alk. 5 745 € / hlö

Lähde unelmalomalle Karibialle ja värikylläiseen 
Väli-Amerikkaan – trooppisille saarille, valkoisille 
hietikoille ja kauniisiin vanhoihin kaupunkeihin, jotka 
ovat täynnä eloisaa paikallistunnelmaa. Koe legen-
daarinen Panaman kanava ja nauti meripäivinä 
risteilijän ensiluokkaisista palveluista.
Lähtösatamana on Floridan suosittu rantalomakohde 
Fort Lauderdale. Bahamalla vietät päivän paratii-
sissa – lumoavalla yksityissaarella on upeat puitteet 
pitkine rantoineen. Aruban saaren ilahduttavimpia 
näkyjä ovat pääkaupungin värikkäät hollantilaistyy-
liset rakennukset. Panaman kanavan kautta pääset 
Tyynellemerelle ja Costa Ricaan, jonka valttina on 
uhkea luonto. Päiväretken ulottuvilla on vesiputouksia 
ja suojelualueita sademetsineen. Nicaraguaa ja Gua-
temalaa leimaavat tulivuorten hallitsemat maisemat 
ja hyvin säilyneet siirtomaa-ajan kaupungit. Ristei-
lyn lopulla saat lekotella Meksikon lomaidylleissä; 
Huatulcon ihanilla rannoilla ja viehättävässä Puerto 
Vallartassa, jonka vanhakaupunki huokuu aidon 
leppoisaa meksikolaistunnelmaa. Huikea matka 
päättyy Kaliforniaan, San Diegon sporttiseen 
miljoonakaupunkiin.

MEKONGJOEN RISTEILY KAMBODZASTA 
VIETNAMIIN
LÄHTÖ 16.2.2023
13 yötä | M/S Indochine

Hinta-arvio alk. 4 895 €

Näe maailmankuulut Angkorin temppelit ja 
Mekongjoen sympaattiset kylät! Tutustu Vietnamin ja 
Kambodžan perinteisiin ja historiaan, sekä maiden 
energiseen ja nopeasti muuttuvaan nykyelämään. 
Tämä jokiristeily on leppoisa tapa astua Kaukoidän 
eksotiikkaan ja ihmeisiin. Matka alkaa Siem Rie-
pin kaupungista, jonka kupeessa levittyy Angkorin 
valtaisa, huikea raunioalue, joka on koettava ainakin 
kerran elämässä. Risteilemme Tonle Sap -järvellä. 
Seuraavina päivinä ympärilläsi levittyy Mekongin 
omintakeinen, viljava suistoalue riisipeltoineen sekä 
vihannes- ja hedelmätarhoineen. Joen lukematto-
mat haarat ja kanavaverkostot ovat täynnä asutusta 
ja touhua aamusta iltaan. Huomion vievät maan 
perinteinen elämäntyyli, käsityöläiset ja kelluvat 
kylät. Kambodžassa kohtaat pääkaupungin Phnom 
Penhin komeine rakennuksineen ja mieleenpainuvine 
museoineen.

Hintaan sis. Lennot Helsingistä, hotellimajoitukset, 
matkaohjelman mukaiset ruokailut, kuljetukset, 
risteily täysihoidolla, palvelumaksut laivalla ja 
Kristinan matkanjohtajan palvelut.

Hintaan sis. Lennot Helsingistä, hotellimajoitukset, 
matkaohjelman mukaiset ruokailut, retkipaketti, 
kuljetukset, risteily täysihoidolla, palvelumaksut ja 
Kristinan matkanjohtajan palvelut.

KAMBODŽA VIETNAM

Ho Chi 
Minh City

My Tho

Cai Be

Sa Dec

Chau Doc
Phnom Penh

Kampong 
Chhnang 

Siem 
Riep

Angkor

Havanna

Panama City

Puerto Cortés
Corn Islands

Puerto Limón Colón

Bocas del Toro

Roatán Island

San Andrés

MEKSIKO
KUUBACozumel

Belize City

Santo Tomás de Castilla

FLORIDA
Fort Lauderdale

Half Moon Cay
BAHAMA

Oranjestad 
ARUBA

Panaman kanava
PANAMA

Puerto Caldera
PUNTARENAS, 
COSTA RICA

Corinto 
NICARAGUA

Puerto Quetzal
GUATEMALA

MEKSIKO

Huatulco

Puerto Vallarta

San Diego
KALIFORNIA
YHDYSVALLAT

Matkan laaja esittely KRISTINA.FI/LOYTORETKI
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Monien vuosien 
suosikki jälleen 

saatavilla!

Väli-Amerikan risteilyjä

www.kristina.fi
www.kristina.fi/loytoretki
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AINUTLAATUINEN 
PUNAISENMEREN RISTEILY & KAIRO
LÄHDÖT 26.11. ja 10.12.2022, 11.2. ja 21.2.2023
10 yötä | M/S Belle de l’Adriatique

Hinnat alk. 2 995 € / hlö

Punaisenmeren risteily vie ainutlaatuisille elämyksille 
ja kiehtovaan itämaiseen tunnelmaan. Tällä matkal-
la saat syventyä vuosituhantiseen historiaan, kokea 
faraoiden ajan ihmeet ja yhden maailman lumoa-
vimmista rauniokaupungeista. Ehdit nauttia myös 
rantaelämästä ja seudun suussa sulavista herkuista.

Risteily Punaisellamerellä on lyömätön tapa nähdä 
sekä Egyptin että Jordanian ikonisimmat nähtävyydet. 
Aqaban satamakaupungista ja rantalomakohteesta 
voit suunnata Jordanian todellisille aarteille: 
Autiomaasafarilla ympärillä avautuu maailman 
kauneimmaksi aavikoksi kutsutun Wadi Rumin maa-
giset maisemat punaisine kallioineen ja hiekkadyy-
neineen. Kiveen hakattu Petran arvoituksellinen rau-
niokaupunki hiljentää paatuneimmankin matkailijan.

Egypti tarjoaa hiekkarantoja, vedenalaista väriloistoa 
sekä huippunähtävää. Luxorin temppelit ja Kunin-
kaiden laakson haudat kuuluvat kerran elämässä 
-kohteisiin, samoin Gizan pyramidit ja sfinksi.
Oma ihmeellinen maailmansa odottaa myös Kairon 
eksoottisilla basaarikujilla, joista voit ostaa miltei mitä 
tahansa; mausteita ja mattoja, suitsukkeita ja kultaa.

UUTTA!

Hintaan sis. Lennot Helsingistä, hotellimajoitukset, 
matkaohjelman mukaiset ruokailut, kuljetukset, 
risteily täysihoidolla, palvelumaksut laivalla ja 
Kristinan matkanjohtajan palvelut.

EGYPTI

JORDANIA

Kairo

Hurghada

Sharm el Sheikh

Luxor

Petra
Aqaba

PUNAINENMERI

NIILI

Ilo irti elämyksistä
Panostamme siihen, että sinulla olisi sujuva ja po-
sitiivinen asiakaskokemus matkan varausvaiheesta 
aina kotiinpaluuseen asti. Meillä saat enemmän 
irti lomastasi, kun sinun ei tarvitse murehtia kulje-
tuksista tai aikatauluista. Voit nautiskella matka-
ohjelmasta ja viihteestä tai esimerkiksi istua ihaile-
maan ohi lipuvia maisemia illallisen yhteydessä. 

Matkoihimme kuuluu suomeksi tulkattuja retkiä 
paikallisiin nähtävyyksiin ja tutustumiskohteisiin ja 
voit valita extrana mukaan lisämaksullisen retki-
paketin, jolla saat yhä enemmän irti matkastasi. 
Yhteismatkalla ei ole välttämätöntä kulkea ryhmän 
mukana kaiken aikaa, vaan voit tutustua kohteisiin 
myös omatoimisesti. 

Yksin yhteismatkalle
Matkoistamme voit nauttia yhtä hyvin puolison tai 
ystävän kanssa kuin yksinkin. Kun lähdet yhteis-
matkalle yksin, voit valita itseäsi eniten kiinnosta-
van risteilyn tai junamatkan. Yksinmatkustaminen 
ei myöskään ole juurikaan sen kalliimpaa, kuin jos 
matkustaisit kumppanin kanssa! Miltä kuulostaisi 
Punaisenmeren, Karibian tai Euroopan jokien tai 
kulttuurimatka raiteita pitkin Pohjanmaalle? 

Jos matkanteko jännittää, et ole varmasti ainut! 
Uusia elämyksiä kannattaa siitä huolimatta lähteä 
hakemaan rohkeasti ja avoimin mielin. Yhteis-
matka on yhteisöllinen matka, joten matkassa on 
monta muuta ihmistä sekä tietysti kokenut 

Kristinan yhteismatkalla 
vietät täyttä lomaa

Matkoillamme on lupa rentoutua ja nauttia! 
Meillä Kristinalla on vuosikymmenten kokemus matkailualalta, joten 

voit huoletta ulkoistaa käytännön järjestelyt meille. Vaikka et olisi 
lentänyt kertaakaan tai kosketus risteilyaluksiin olisi lähinnä esitteistä, 

matkamme sopivat sinulle! Kokeneemmalle matkailijalle valikoimastamme 
löytyy uusia mielenkiintoisia kohteita ja kulttuureja koettavaksi.

Lomamatkan varausvaiheessa 
sinun ei tarvitse jäädä 

kysymystesi kanssa yksin. 

Voit olla meihin yhteydessä 
esimerkiksi puhelimitse tai 

verkkosivujen chatin kautta. 

Autamme sinua mielellämme. 

Tutustu rauhassa 
matkatarjontaamme, seuraava 

lomamatkasi odottaa vain 
puhelinsoiton tai muutaman 

klikkauksen päässä!

matkanjohtajamme. Matkaseurueesta löytyy 
varmasti juttukavereita, jos sellaista huomaat 
kaipaavasi matkan aikana. 

Oma laiva –risteilymme ovat hyvä valinta silloin 
kun haluat matkustaa mieluiten toisten suomalais-
ten kesken ilman huolta kieliasioista tai kulttuu-
rieroista. Näillä risteilyillä koko risteilyalus on vain 
omien asiakkaidemme käytössä, ja ne sijoittuvat 
yleensä Euroopan joille.  Helppo ja huoleton 
vaihtoehto on myös kotimaan junamatkat, jotka 
tutustuttavat sinut uusiin nähtävyyksiin 
kotimaassamme! 

Matkan laaja esittely KRISTINA.FI/LOYTORETKI
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

200 matkustajan, 
ranskalaisen 
CroisiEurope 

-varustamon laiva!

www.kristina.fi
www.kristina.fi/loytoretki
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Talvilomaa Kanariansaarilla
KIEHTOVAT KANARIANSAARET 
& MADEIRA
LÄHDÖT 8.11., 22.11., 20.12.2022 (jouluristeily), 
3.1. JA 28.2.2023
7 yötä | M/S Marella Explorer

Hinnat alk. 1 695 € / hlö
Jouluristeily alk. 2 595 € / hlö

Lähtösatama Santa Cruz on Teneriffan viihtyisä 
pääkaupunki. Vihreällä La Gomeran saarella rytmi 
on hitaampi kuin muualla Kanarialla. Tee retki mys-
tisiin laakeripuumetsiin tai ihastele pääkaupungin 
värikkäitä taloja ja kylämäistä tunnelmaa. 

Madeira-päivänä ehdit vaikka viinilasilliselle 
Funchalin vanhaankaupunkiin sekä ihailemaan 
tunnelmallista keskustaa.   Seuraavana on vuoros-
sa omaleimainen Lanzarote, missä voit paistatella 
päivää rantakylän hietikolla ja katukahviloissa, tai 
kuljeskella kansallispuiston kuumaisemissa. 
Fuerteventura hurmaa upeilla hiekkarannoillaan. 
Sitten on vuorossa herkuttelua, shoppailua ja 
katuvilinää – Las Palmas näyttää mallia, että 
Kanariallakin voi viettää kaupunkilomaa. 
Rentouttava risteilyviikko päättyy Teneriffalle.

Las Palmas
GRAN 
CANARIA

Santa Cruz 
de Tenerife
TENERIFFA

Puerto del Rosario 
FUERTEVENTURA 

Arrecife 
LANZAROTE

Funchal
MADEIRA

San Sebastian 
LA GOMERA

Santa Cruz 
de Tenerife
TENERIFFA

Santa Cruz 
de La Palma
LA PALMA

Puerto del Rosaria
FUERTEVENTURA

Arrecife
LANZAROTE

Funchal
MADEIRA

Las Palmas
GRAN CANARIA

Las Palmas
GRAN 
CANARIA

Santa Cruz 
de Tenerife
TENERIFFA

Agadir 
MAROKKO

Arrecife
LANZAROTE

Funchal
MADEIRA

Santa Cruz 
de La Palma 
LA PALMA

UUDEN VUODEN RISTEILY 
- KANARIANSAARET & MADEIRA
LÄHTÖ 27.12.2022
7 yötä | M/S Marella Explorer

Hinnat alk. 2 595  € / hlö

Nautiskele vuoden pimeimmästä ajasta Kanarian 
auringossa! Koe Madeiran mahtavat ilotulitukset, 
rentoudu rannoilla ja reippaile luonnossa. Uuden-
vuoden risteily on ihana tapa levähtää ja kerätä 
energiaa talveen, mutta myös nähdä ja kokea paljon 
– saaret ja maisemat vaihtuvat joka päivä

Lähtösatama Santa Cruz on Teneriffan viihtyisä 
pääkaupunki. La Palmalla tervehtivät jyrkät rinteet, 
syvään uurretut laaksot ja mäntymetsien tuoksu – 
saarella on vehreää, rauhallista ja perinteistä. 
Seuraavana päivänä on vuorossa Fuerteventuran 
upeat hiekkarannat. Lanzarotella odottelee karun-
kaunis luonto ja omintakeinen, viehättävä arkkiteh-
tuuri. Madeiralla saat nauttia puutarhojen vehmau-
desta, vuorten jylhyydestä ja viinin makeudesta. 
Täällä vietät ikimuistoista uuden vuoden juhlaa! 
Viimeistä risteilypäivää pääset viettämään Las 
Palmasin ostos- ja ravintolakaduilla. Uuden vuoden 
risteily päättyy takaisin Teneriffalle, joka on Teide-
tulivuoren koti.

KANARIANSAARET, MADEIRA 
& MAROKKO 
LÄHDÖT 24.1. JA 21.2.2023
7 yötä | M/S Marella Explorer

Hinnat alk. 1 695 € / hlö

Vehreitä jyrkänteitä, kauniita hiekkarantoja ja 
vaelluspolkuja salaperäisissä muinaismetsissä – 
nautiskele risteilykohteiden hienoista näkymistä ja 
tunnelmista tai vietä aktiivista puuhalomaa. Risteily 
alkaa Santa Cruzin mukaansatempaavassa kau-
punkihyörinässä. Vehreällä La Palmalla voit samoilla 
kansallispuistossa, joka sijaitsee ikivanhan tulivuo-
ren kraatterissa. Saaren rauhaisa pääkaupunki on 
kanarialaisen arkkitehtuurin tyylinäyte koristeellisine 
parvekkeineen ja värikkäine taloineen. Subtrooppisen 
kasvillisuuden verhoama Madeira on kuin valtava 
puutarha. Siellä tuoksuu kukille, saaren nimikkoviinille 
ja kauppahallin eksoottisille hedelmille. Marokossa, 
Agadirin suuressa soukissa, ilmaa parfymoivat maus-
teiden ja yrttien aromit. Samoilta markkinoilta löydät 
myös oivat tuliaiset nahkatuotteista mattoihin ja 
käsitöihin. Lanzarotella houkuttelevat pitkät ranta-
hietikot ja valkoiset kylät sekä maanalaiset laava-
luolat ja -tunnelit. Gran Canarialla voit nauttia 
Las Palmasin kaupunkitunnelmasta. 

Hintaan sis.: Lennot Helsingistä, kuljetukset, risteily 
täysihoidolla, palvelurahat, juomapaketti ja Kristinan 
matkanjohtajan palvelut. Retkipaketti lisämaksusta.

Santa Cruz 
de Tenerife
TENERIFFA

Santa Cruz 
de La Palma
LA PALMA

Puerto del Rosaria
FUERTEVENTURA

Arrecife
LANZAROTE

Funchal
MADEIRA

Las Palmas
GRAN CANARIA

KANARIANSAARET & MADEIRA
LÄHDÖT 7.3.2023
7 yötä | M/S Marella Explorer

Hinnat alk. 1 745 € / hlö

Rantoja ja vuoria, kuumaisemia ja subtrooppisia 
metsiä – Kanaria on vastakohtien saaristo ja paljon 
monipuolisempi kuin usein kuvitellaan. Tällä risteilyl-
lä pääset viidelle aivan erilaiselle Kanarian saarelle 
sekä upealle Madeiralle. Lomaviikon jälkeen tiedät, 
mikä niistä tuntuu kaikkein kiehtovimmalta, 
kauneimmalta ja omimmalta.

Lähtösatama Santa Cruz on Teneriffan viihtyisä pää-
kaupunki. La Palman saari on Kanarian rauhallinen 
piilopaikka, vehreä ja jyrkän vuoristoinen.  Madeira 
tuo mukanaan tuoksuvia puutarhoja ja jylhiä rinteitä. 
Ehkä teet kierroksen pääkaupungin kahviloissa ja 
nautit portugalilaisesta tunnelmasta. 
Aivan toisenlaista on Fuerteventuralla, tuulen saarel-
la, jota koristavat dyynien muovaamat rantahietikot – 
tai Lanzarotella, jonka laavakivimaisemat ovat karuja 
ja kauniita.  Las Palmas näyttää millainen on kana-
rialainen suurkaupunki ostoskatuineen, vanhoine 
kujineen ja ravintoloineen. Kun laiva palaa lähtösata-
maan, on edessä vielä vaikea valinta: mikä saarista 
onkaan suosikkisi? 

Matkan laaja esittely KRISTINA.FI/KANARIA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

www.kristina.fi
www.kristina.fi/kanaria
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Kiehtova Karibia Aurinkoista talvilomaa
ATLANTIN YLITYS VÄLIMERELTÄ 
KARIBIALLE
LÄHTÖ 6.11.2022
15 yötä | M/S Marella Exlporer 2

Hinnat alk. 2 895 € / hlö

Herkkujen täyteisiä, leppoisia meripäiviä ja lumoavia 
trooppisia saaria – lähde rentoutumaan ikimuistoi-
selle risteilylle Atlantin yli Karibialle! Koe samalla 
risteilyllä Espanja, Kanaria ja Itä-Karibian saaret. 
Valtamerta ylittäessä kiire kaikkoaa, mutta pitkästy-
minen ei vaivaa; matkanteko viihtyisällä risteily-
laivalla on nautinnollinen kokemus, jonka kruunaavat 
hienot satamakohteet.

Lähtösatamana on Málaga, jossa on leppoisan 
ilmapiirin lisäksi komeaa nähtävää: kirkkoja, 
museoita ja linnoituksia. Lanzarotella houkuttelevat 
pitkät rantahietikot ja valkoiset kylät sekä maan-
alaiset laavaluovat ja -tunnelit. Las Palmas näyttää 
mallia, että Kanariallakin voi viettää kaupunkilomaa. 
Meripäivien jälkeen alkaa lomasi Karibialla. Joka 
päivä on edessä uusi, erilainen saari. Antigua huokuu 
ylellistä ja levollista tunnelmaa. Ranskaan kuuluvan 
Guadeloupen nähtävyyksiä ovat vuoret, hiekka-
rannat ja vesiputoukset. Matkan dramaattisimmat 
pinnanmuodot löytynevät uhkealta St Lucialta. Täältä 
suuntaat vielä Barbadoksen rommisaarelle, risteilyn 
päätepisteeseen.

ITÄ-KARIBIAN RISTEILY
LÄHTÖ 28.1. JA 12.3.2023
10 yötä | M/S Marella Exlporer 2

Hinnat alk. 2 995 € / hlö

Huolet karistavia rantamaisemia, värien ilotulitusta ja 
eksoottisia kohteita, joista et ehkä ole ennen kuullut-
kaan – risteilyloma Karibialla jättää jäljen sydämeen! 
Matkaan mahtuu monta lumoavaa saarta, joista 
jokainen ilahduttaa omalla tavallaan.

Barbadokselta löydät rantoja ja vehreyttä, historiaa 
ja huvituksia. Brittiläiset Neitsytsaaret ovat Karibian 
vauraimpia seutuja ja hurmaava paikka viettää päi-
vää rannalla tai sademetsän poluilla. Alankomaihin 
kuuluvalla Saint Maartenilla voit astella pääkaupun-
gin putiikeista rantaravintoloihin tai nähdä yhden 
maailman kuvatuimmista hietikoista: lentokoneet 
laskeutuvat Maho Beachin yltä liki hiuksia hipoen. 
St Kittsin villiintyneitä sokeriruokopeltoja ja tulivuo-
ren siluettia voit katsella maisemajunan kyydistä tai 
komealta kukkulalinnoitukselta. Antiguan satamassa 
keimailevat värikkäät talot ja kauempana suojaisat 
rantapoukamat – sanotaan, että niitä riittää yksi vuo-
den jokaiselle päivälle.  Ennen paluuta Barbadokselle 
vierailet vielä Dominicalla, joka on Karibian koske-
mattomimpia saaria sekä aarre luonnonystävälle 
vesiputouksineen ja viidakoineen.

ITÄISEN KARIBIAN SAARIA
LÄHTÖ 7.1. JA 19.3.2023
10 yötä | M/S Marella Exlporer 2

Hinnat alk. 2 825 € / hlö

Jo pelkkä ajatus Karibian-lomasta saa hymyn huulille. 
Silkkiset palmurannat, värikylläiset kaupungit ja 
troppinen lämpö ovat juuri sitä, mitä talvella eniten 
kaipaa. Tällä risteilyllä nautit huolettomasta 
matkustuksesta ja tutustut seitsemään ihanaan 
Karibian saareen, joista jokainen on omanlaisensa – 
mikä niistä onkaan sinun paratiisisi?

Lähdet saarikierrokselle rommin saarelta Barbadok-
selta, jonka rento rytmi on helposti tarttuvaa. Brittiläi-
nen historia ja kulttuuri sävyttävät yhä melko tunte-
mattomana säilynyttä St. Vincentiä. Entä millaiselta 
näyttää Ranskalle kuuluva kukkien saari, Martinique? 
Ranskaan kuuluvan Guadeloupen nähtävyyksiä ovat 
vuoret, hiekkarannat ja vesiputoukset. Saint Lucialla 
saat ihailla saaren suurenmoisia maisemia. Nauti 
jylhistä vehreistä vuorista, anna ajan pysähtyä ja 
pulahda Karibianmeren turkoosiin veteen. Hedelmäl-
lisellä Grenadalla kukoistavat mausteet ja hedelmät, 
ja sen pääkaupunki on alueen somimpia satamia. 
Risteilyn lopulla voit viettää Tobagolla rantapäivää 
tai suunnata sademetsän poluille. 

ATLANTTI

Bridgetown 
BARBADOS

Malaga  
ESPANJA

Castries
ST. LUCIA

Arrecife
LANZAROTE

Las Palmas 
GRAN CANARIA

St. John’s 
ANTIGUA

Pointe à Pitre
GUADELOUPE

Hintaan sis.: Lennot Helsingistä, kuljetukset, risteily 
täysihoidolla, palvelurahat, juomapaketti ja Kristinan 
matkanjohtajan palvelut. Retkipaketti lisämaksusta.

Barbados

Grenada

St. Lucia

Aruba

Curaçao
Bonaire

KARIBIAN RISTEILY ABC-SAARILLE
LÄHTÖ 19.2.2023
10 yötä | M/S Marella Exlporer 2

Hinnat alk. 2 995 € / hlö

Lekottele liidunvalkeilla palmurannoilla, pulahda 
meren turkoosiin ja antaudu Karibian elämäniloiselle 
tunnelmalle. Tällä lomalla saat kokea kuusi ihanaa ja 
erilaista Karibian saarta, sekä rentoutua ja herkutella 
mukavalla laivalla. Nyt on lupa nautiskella!

Risteily alkaa calypsomusiikin ja rommin saarelta 
Barbadokselta. Alankomaille kuuluvilla ABC-saarilla 
voit ihastella sateenkaaren riemukkaimpia värejä. 
Ne hehkuvat sekä talojen maaleissa että koralliriut-
tojen asukkaissa. Poikkeat sukeltajien paratiisiksi 
kutsutulle rauhaisalle Bonairelle sekä kaktusten koris-
tamalle karunkauniille, vilvoittavien tuulien hellimälle 
Aruballe. Curaçaon pääkaupunki Willemstad on kuin 
satukirjasta kauniine siirtomaa-ajan taloineen. Veh-
reällä Grenadan saarella taas tuoksuvat trooppiset 
hedelmät sekä mausteviljelmien antimet ja vehreällä 
St. Lucialla odottavat kenties matkan upeimmat mai-
semat viidakon peittämine vuorineen. Saarivierailu-
jen ohella ehdit nauttia laivalla 

Bridgetown 
BARBADOS

Road Town 
BRITTILÄISET 
NEITSYTSAARET

Philipsburg 
ST MAARTEN 

Basseterre 
ST KITTS

St. John’s 
ANTIGUARoseau

DOMINICA
Bridgetown 
BARBADOS

Kingstown 
ST VINCENT & 
THE GRENADINES

Fort de France
MARTINIQUE

Pointe à Pitre
GUADELOUPE

Castries 
ST. LUCIA

St. George’s 
GRENADA

Scarborough 
TOBAGO

Matkan laaja esittely KRISTINA.FI/KARIBIA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

www.kristina.fi
www.kristina.fi/karibia
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Ihastuttavat
Jokiristeilyt

SEINEJOEN RISTEILY 
- NORMANDIAA AIDOIMMILLAAN
LÄHDÖT 3.5., 26.7. ja 26.8.2022
6 yötä | M/S Botticelli / M/S Seine Princess

Hinnat alk. 1 995 € / hlö

Tutustu Seinen varrella oleviin historiallisiin kaupun-
keihin, syvenny runollisiin maisemiin ja ranskalaisen 
keittiön antimiin. Samoile maailmankuulussa puutar-
hassa, joka on kuin impressionistisesta maalauksesta.

Seine vetää puoleensa jo matkan alussa Pariisissa; 
kaupungin monet kuuluisat nähtävyydet kohoavat 
joen varsilla. Laiva pysähtyy La Rochessa ja 
Caudebecissa. Jatkamme hurmaavaan Honfleuriin 
ja nautimme kaupungin viehättävistä herkkupuodeis-
ta ja ranskalaisesta ravintolatarjonnasta. Pääsemme 
myös kokopäiväretkelle historialliselle maihinnousu-
rannikolle. Seuraavaksi vuorossa on yksi Normandian 
kohokohdista: monien kirkkojen komistama Rouen, 
jossa on paljon hienoa, vanhaa katseltavaa. 
Risteily päättyy Pariisiin.

RANSKA

SEINE

Pariisi

Hon� eur Rouen
La Roche Guyon

Caudebec-en-Caux

Hintaan sis.: Lennot Helsingistä, kuljetukset, 
risteily täysihoidolla, ruokajuomat, valikoima 
baarin juomia, matkaohjelman mukaiset 
retket ja Kristinan matkanjohtajan palvelut.

Euroopan jokiristeily on helppo ja nautinnollinen tapa 
nähdä ja kokea paljon. Siksi ne ovatkin hyvin suosittuja. 
Päiviä rytmittävät vierailut joen varren ja lähiseudun 
kaupungeissa, kylissä ja nähtävyyksillä. Välillä ihailet 
laivan kyydistä maisemia, jotka vaihtuvat yhtä mittaa. 
Herkulliset ateriat laivalla ovat oma, tärkeä ohjelma-
numeronsa.

Vakaasti kulkevat jokilaivat ovat pieniä ja kodikkaita, 
joten niissä on mukava levähtää ja leppoisa matkustaa. 
Euroopan jokiverkosto on täynnä hienoja reittejä ja 
mielenkiintoisia kohteita – Reinillä, Tonavalla, Seinellä 
ja Elbellä on jokaisella omat houkutuksensa. Barge-
risteilyillä matkataan pitkin Ranskan kanavia pienillä, 
moderneilla risteilyproomuilla. Jokiristeilylomalla saat 
kaiken valmiina aterioineen ja suomeksi opastettuine 
retkineen. Useimmilla Euroopan jokiristeilyllä koko laiva 
on varattu vain Kristinan risteilyvieraille.

Matkan laaja esittely KRISTINA.FI/SEINE
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

JOKIRISTEILYT LYHYESTI

• Jokiristeilylaivat ovat tyypillisesti paljon 
 pieni kokoisempia kuin meriristeilylaivat. 
 Niihin majoittuu yleensä alle 150 matkustajaa.

• Rentoa lomanviettoa ilman huolta merenkäynnistä. 
 Euroopan joilla eivät aallot keinuta laivoja. 

• Pukeutumistyyli jokilaivaristeilyillä on rento. 
 Iltapuvun voi siis jättää kotiin!

• Yksinmatkustaville oiva vaihtoehto. Kristinan 
 Oma laiva -risteilyillä on tarjolla runsaasti yhden 
 hengen hyttejä vain 100 € lisämaksulla.

www.kristina.fi
www.kristina.fi/seine
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Hintaan sis. Lennot Helsingistä, kuljetukset, risteily 
täysihoidolla, ruokajuomat tai juomapaketti, matka-
ohjelman mukaiset retket (ei 7.9. lähdöllä) ja Kristinan 
matkanjohtajien palvelut.

ITÄVALTA

SERBIA

UNKARI

SLOVAKIA

TONAVA

Wien Bratislava

Budapest

Mohács
Novi Sad

Belgrad

Pecs

Klassiset Tonavan risteilyt
HISTORIAN JA  KULTTUURIN TONAVA
LÄHDÖT 30.4., 7.5., 31.8. JA 7.9.2022
7 yötä | M/S Swiss Pearl | Oma laiva

Hinnat alk. 1 945 € / hlö

Rentoudu viikko mukavalla jokilaivalla, ympärilläsi 
kaunis Tonava. Nauti upeista pääkaupungeista, 
hienoista historiallisista nähtävyyksistä ja joenvarren 
levollisista maisemista. 

Saksan puoleisia vierailukohteita ovat Regensburg 
tai Passau. Linzistä voit lähteä retkelle Tsekin puolella 
sijaitsevaan, UNESCOn maailmanperintökohteeksi 
nimettyyn lumoavaan Český Krumlovin kaupunkiin. 
Seuraava pysähdys esittelee Melkin maineikkaan 
barokkiluostarin. Sitten huomion vievät jokea reunus-
tavat jyrkät rinteet, viinitarhat ja rauniolinnat. Niiden 
lomassa on pieni, idyllinen Dürnstein. Wienin hienos-
tunut ilmapiiri on aivan omansa. Katsele näyttävää 
arkkitehtuuria, aisti klassikkokahviloiden tunnelmaa 
ja vietä iltaa klassisen musiikin konsertissa. Kulje 
kävelykadun kaupoissa, poikkea kauppahalliin ja 
linnakukkulan vanhoille kujille. Bratislavassa kohtaat 
pastellinsävyisen vanhakaupungin, joka on oikea 
herkkupala autottomine katuineen ja komeine 
aukioineen. Lopuksi houkutuksiaan tarjoilee 
ihastuttava kylpyläkaupunki Budapest.

JOULURISTEILY ETELÄISELLÄ 
TONAVALLA 
LÄHTÖ 21.12.2022
6 yötä | M/S Der Kleine Prinz 

Hinnat alk. 1 765 € / hlö

Tee joulustasi aivan erityinen – vietä se Keski-Eu-
roopan nostalgiaa huokuvilla joulutoreilla, upeissa 
juhlaan somistetuissa pääkaupungeissa ja laivan 
herkkupöytien äärellä. Tästä joulunajasta on lupa 
nauttia täysin siemauksin! Risteily alkaa loisteliaasta 
Wienistä, joka on säihkyvine valoineen, koristeineen 
ja seimiasetelmineen tavallistakin kutsuvampi. Kadut, 
putiikit ja joulutorit täyttyvät odottavasta hyörinästä, 
musiikista ja lämpimästä tunnelmasta. Bratislavan 
sievä pieni keskusta tulee tutuksi kävellen ja pikkuju-
nan kyydissä. Jouluaattona ihailet Budapestin näh-
tävyyksiä ja siemailet kenties hehkuviiniä kaupungin 
sydämessä. Joulupäivää vietetään Unkarin ja Serbian 
rajakaupungeissa, Mohacsissa & Pecsissä. Serbiassa 
tutustut viihtyisään Novi Sadin kaupunkiin ja histo-
rialliseen ortodoksiluostariin. Ennen kotiinpaluuta 
pyörähdät vielä 
Belgradissa, 
joka säväyttää 
komeine 
linnoituksineen 
ja kirkkoineen.

TONAVAN PÄÄKAUPUNKIEN 
JOULUTORIT 
LÄHTÖ 27.11.2022
4 yötä | M/S Der Kleine Prinz 

Hinnat alk. 1 195 € / hlö

Astu joulun taikaan Keski-Euroopan ihanilla jouluto-
reilla. Tonavan upeat pääkaupungit – Wien, Budapest 
ja Bratislava – ovat kauneimmillaan ja kutsuvimmil-
laan valonauhojen tuikkeessa ja koristeisiin kiedot-
tuina. Nyt voit kokea koko kolmikon nautinnollisesti ja 
vaivattomasti, Tonavalla risteillen.

Historialliset puitteet luovat mitä tunnelmallisim-
mat kulissit kojuille, joissa myydään joulukoristeita, 
herkkuja ja lämmittäviä juomia. Pääset kuljeksimaan 
Freyung-aukiolle Wieniin, jossa on pidetty joulutoria 
jo vuodesta 1772. Kaupungin suurimmat ja kauneim-
mat markkinat kohtaat raatihuoneen edustalta – 
itse rakennuskin on kuin prinsessasadusta linnamai-
sine torneineen. Budapestin isoin joulutori levittyy 
kaupungin sydämessä, Vörösmartyn aukiolla. Näistä 
kojuista voi tarttua mukaan joululahja, jos toinenkin. 
Herkullisia lahjaideoita ja joulupöydän tarjottavia voi 
löytyä myös perinteikkäästä kauppahallista. Bratis-
lavan joulumarkkinoilla, soman vanhankaupungin 
ytimessä, voit maistella vaikkapa paikallista erikoi-
suutta, lämmintä hunajaviiniä. Tästä risteilystä alkaa 
joulun odotus!

SAKSA

ITÄVALTA

SLOVAKIA

UNKARI

TONAVA Dürnstein

Bratislava

Budapest

Linz Melk Wien

Passau

HISTORIAN JA KULTTUURIN 
TONAVA AKTIIVISILLE
LÄHTÖ 7.9.2022
7 YÖTÄ | M/S Swiss Pearl | Oma laiva
Hinta alk. 1 795 € / hlö 

Koe Tonavanvarren kaupungit juuri sinulle 
sopivalla tavalla! Valitse opastettujen ret-
kien paketti tai hyppää vaikkapa polku- tai 
sähköpyörän selkään ja tee risteilylomastasi 
aktiivisempi.

ITÄVALTA

SERBIA

UNKARI

SLOVAKIA

TONAVA

Wien Bratislava

Budapest

Mohács
Novi Sad

Belgrad

Pecs

ITÄVALTA
UNKARI

SLOVAKIA

TONAVA

Wien Bratislava

Budapest

Matkan laaja esittely KRISTINA.FI/TONAVA
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

ETELÄISEN TONAVAN RISTEILY
LÄHDÖT 18.8., 21.9. ja 25.10.2022
7 yötä | m/s Der Kleine Prinz | Oma laiva

Hinnat alk. 1 995 € / hlö

Viisi maata ja neljä upeaa pääkaupunkia. Kulttuuria, 
kauneutta ja punaisena lankana uljas Tonava. Tule 
mukaan hurmaavalle jokiristeilylle, joka on omistettu 
kokonaan Kristinan risteilyvieraille. 

Koe hienostunut Wien – loistokas arkkitehtuuri ja 
kahvilakulttuuri. Bratislavassa pääset vanhankau-
pungin kujille ja kukkulan linnan hienoille maisema-
paikoille, Budapestissa ihastelet romanttisia siltoja, 
koristeellisia rakennuksia ja erityisen kauniita joki-
näkymiä. Bussiretki vie historialliseen Pécsiin, jossa 
on moskeijoita, roomalaisia mausoleumeja ja ripaus 
välimerellistä tunnelmaa. Romaniasta löydät vuor-
ten saartaman kylpyläkaupungin ja maan rajalta, 
Rautaportin kanjonista, matkan ylevimmät maisemat. 
Entä millainen on idän ja lännen leikkauspisteessä 
sijaitseva Serbia? Se selviää vanhassa luostarissa, 
linnoituksessa ja pienellä viinitilalla. Oman näkö-
kulmansa maahan tuo pääkaupunki Belgrad, jossa 
rähjäisyyden rinnalla on kauneutta ja lämmintä 
tunnelmaa; istahda risteilyviikon päätteeksi jonkin 
pikkukujan ulkoilmaravintolaan, jossa katumuusikot 
soittavat kansanmusiikkia.

www.kristina.fi
www.kristina.fi/tonava
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REINJOEN RISTEILY 
ALANKOMAISTA SVEITSIIN 
LÄHTÖ 18.9.2022
7 yötä | M/S Viva One

Hinnat alk. 2 275 € / hlö

Vietä antoisa viikko tunnelmallisella Reinillä – kiehto-
vista kaupungeista, idyllisistä maisemista ja kulinaris-
tisista elämyksistä nauttien. Korkeatasoinen v. 2022 
valmistunut 5* jokiristeilijä luo syyslomallesi upeat 
puitteet.

Risteilyn avaa Amsterdam, jossa riittää katseltavaa. 
On taidemuseoita ja -gallerioita, ja koko vanha 
keskusta vetoaa kanavineen ja kapeine taloineen. 
Myöhemmin kuljeksit historiallisten rakennusten 
komistamassa Utrechtissa ja Arnhemissa, jolla on 
muotikaupungin maine hyvine ostosmahdollisuuk-
sineen. Muodista on kuulu myös Düsseldorf, samoin 
ravintoloista ja baareista, joita on vanhakaupunki 
tulvillaan.

Koblenzin seudulta alkaa maisemilla herkuttelu. 
Kukkuloita koristavat viinitarhat ja linnavanhukset, 
joenvartta kylät ja pikkukaupungit. Soma Rüdesheim 
on monen suosikki rustiikkisine viinitavernoineen. 
Speyerin silmäterä on romaaninen katedraali, ja 

NELJÄN JOEN RISTEILY 
- MOSELLE, SARRE, REIN JA NECKAR
LÄHTÖ 11.10.2022
7 yötä | M/S Lafayette | Oma laiva

Hinnat alk. 2 095 € / hlö

Lähde syksyisille Reinille ja Moselille – keskiaikaisiin 
kaupunkeihin, viininviljelysseuduille ja levollisiin, 
pittoreskeihin jokimaisemiin. Ensimmäisenä matka-
päivänä tutustumme Bernkasteliin. 

Risteilyn aluksi vierailet Lilliputtivaltio Luxemburgissa, 
joka säväyttää jylhällä sijainnillaan; vanhat kort-
telit sijaitsevat kallioniemekkeellä rotkon partaalla. 
Saksan vanhimmassa kaupungissa, Trierissä, voit 
keskittyä roomalaisten ajoista asti periytyviin nähtä-
vyyksiin tai vaikka ostoksiin. Välillä seurailet maise-
mien vaihtumista laivan kyydistä. Vehreyden keskellä 
erottuvat vanhat kylämiljööt kirkkoineen, ja kukkuloi-
den rinteillä levittyvät viinitarhat. Cochemissa odot-
telee viikon hienoin linna. Rüdesheimin viinikylässä 
kutsuvat somat kujat ja hilpeät viinituvat.  Heidelber-
gin kohokohtia on mahtava linna ja vanhakaupunki 
barokkirakennuksineen. Risteilyn päätöspäivänä 
Strasbourgissa kohtaat kansainvälistä tunnelmaa, 
ranskalaista eleganssia sekä vanhojen kaupungino-
sien perinteikkyyttä.

SAKSA
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Speyer
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Remich

Luxemburg Trier

Heidelberg

M/S Viva One on 
korkeatasoinen, vuonna 
2022 valmistunut 
jokiristeilijä!

Hintaan sis.: Lennot Helsingistä, kuljetukset, risteily 
täysihoidolla, ruokajuomat, valikoima baarin juomia, 
matkaohjelman mukaiset retket ja Kristinan matkan-
johtajan palvelut.

SAKSA

ELBE

Dresden
Meissen

WittenbergMagdeburg
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Berliini

TŠEKKI

Usti
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ELBEJOEN RISTEILY 
BERLIINISTÄ PRAHAAN
LÄHTÖ 20.10.2022
8 yötä | M/S Elbe Princesse

Hinta arvio alk. 2 795 € / hlö

Koe pittoreski Elben laakso ja sen kauniit rantakau-
pungit, jotka ovat täynnä tuhatvuotista historiaa. 
Ihaile luonnon kauneutta, kirkontornien ja linnojen 
siluetteja sekä veden yli kaartuvia kivisiltoja samalla, 
kun mutkittelet Saksan halki Tšekkiin. 

Risteily alkaa Saksan pääkaupungista Berliinistä. 
Saksan vanhimpiin kaupunkeihin lukeutuvassa Ma-
gdeburgissa huomiosta kilpailee komea tuomiokirk-
kovanhus ja muuan kujeilevan kiehtova kerrostalo. 
Uskonpuhdistuksen kehdossa, Wittenbergissä, voit 
astella Martti Lutherin jalanjäljissä – näet miehen 
kotitalon ja kuuluisan linnankirkon. Eurooppalaisen 
posliinin syntykodissa Meissenissä on aika ihailla 
koristeellista, käsintehtyä posliinitaidetta sekä kauniin 
vanhankaupungin rakennuksia.  Barokkiarkkiteh-
tuurin komistama, vehreä Dresden vetoaa monilla 
taidemuseoillaan ja -gallerioillaan. Sieltä voit lähteä 
myös retkelle hätkähdyttävän hienoon luontomaise-
maan, erikoisten kalliopilareiden ja -muodostelmien 
jyrkänteelle. Viimein saavut matkan päähän, Prahan 
satukaupunkiin. Näe komea muinaislinna ja Kaarlen-
silta, ja lähde kävelylle vanhojen kujien tunnelmaan.

JOULUTORIT NECKARIN 
LAAKSOSSA
LÄHTÖ 2.12.2022
4 yötä | M/S Victor Hugo

Hinta arvio alk. 1 795 € / hlö

Koristeisiin kiedottuja keskiaikaisia kaupunkeja, 
Neckar-joen romanttisia maisemia ja joulutorien 
viekoittelevaa tunnelmaa – voiko olla ihanampaa 
tapaa astua joulun satuun. Tällä jokiristeilyllä pääset 
toinen toistaan hurmaavampiin kohteisiin, jotka ovat 
joulun alla erityisen kauniita ja kutsuvia.  

Laiva lähtee Ranskan tyylikkäästä Strasbourgista, 
joka osaa ottaa joulusta kaiken irti – markkinoita on 
joka aukiolla ja näyttäviä koristeita kaikkialla. Saksan 
Heidelbergia leimaa ikiaikainen tunnelma. Sen 
aukioilla voit maistella herkkuja ja lämmitellä heh-
kuviinillä. Myöhemmin saat ihailla linnojen silaamia 
jokimaisemia laivan kyydistä, ja iltavalojen tuikkeessa 
voit lähteä kävelylle viehkeään Eberbachiin.
Mikä onkaan matkan ihastuttavin kaupunki? Se saat-
taa olla muurien ympäröimä Rothenburg keskiaikai-
sine miljöineen ja pastellinvärisine ristikkotaloineen. 

Strasbourgissa odottavat kapeat kanavat ja puuris-
tikkotalot. Laivamatka päättyy Sveitsin Baseliin, mutta 
ennen kotimatkaa saat nauttia vielä romanttisesta 
Heidelbergista ja rauniolinnasta, joka lepää kruunu-
na kaupungin yllä.

SAKSA

NECKAR

Strasbourg

Mannheim

Heidelberg

Speyer

Eberbach Rothenbourg 
Ob Der Tauber 

Matkan laaja esittely KRISTINA.FI/JOKIRISTEILYT
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Luennoitsija-
vieraana 
toimittaja, 
kirjailija 
Helena 
Petäistö

UUTTA!

Speyerista löydät komean tuomiokirkon, joka kuuluu 
Unescon maailmanperintökohteisiin. Ennen paluu-
lentoa poikkeat vielä Ranskan Colmariin. Mukulakivi-
kujien ja kapeiden kanavien pittoreski sokkelo tihkuu 
joulun taikaa.  

www.kristina.fi
www.kristina.fi/jokiristeilyt
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RHÔNEJOEN RISTEILY 
- PROVENCE & CAMARAGUE
LÄHDÖT 8.6. ja 10.9.2022
6 yötä | M/S Rhone Princess

Hinnat alk. 2 395 € / hlö

Lähde laatuviinien kotiseudulle, hurmaavaan 
Rhônen laaksoon! Ihaile kesäistä ranskalaista maa-
seutua ja upeita historiallisia kaupunkeja. Nauti 
ranskalaisen keittiön herkuista ja viineistä sekä
laivalla olon ihanasta kiireettömyydestä. 

Rhône-jokea pitkin matkaat Burgundin kukkuloilta 
Provenceen ja aina Välimerelle asti. Mâconin seudul-
la viinitilat kutsuvat maistiaisille ja kaupunkien vanhat 
kadut kävelyretkille. Ranskan ruokapääkaupungiksi 
kutsutussa Lyonissa voit kuljeksia historiallisten kort-
telien salakäytävissä ja nousta kukkulan kirkolle, josta 
voi nähdä Alpeille saakka. Pienessä Tain l`Hermita-
gessa saat maistella huippukokkienkin arvostamaa 
gourmet-suklaata. 
Avignonin sydämessä, muurien sisällä, kohoaa 
muinaisten paavien mahtipontinen ja loistelias 
palatsi. Arlesista löydät antiikin ajan muistomerkkejä 
ja lukemattomia näkymiä, joita Vincent van Gogh 
talletti maalauksiinsa. Risteily päättyy Välimeren ja 
laguunin väliin asettuneeseen, kanaaleiden halko-
maan Martiguesin pastellinväriseen kaupunkiin ja 
sieltä voit lähteä retkelle Marseilleen.

AINUTLAATUINEN BEAUJOLAIS 
NOUVEAU -VIINIMATKA BURGUNDIIN
LÄHTÖ 12.11.2022
5 yötä | M/S Rhone Princess

Hinnat alk. 1 595 € / hlö

Tule mukaan ihanalle/nautinnolliselle viininmaiste-
luristeilylle Burgundiin, yhdelle Ranskan kuuluisim-
mista viinialueista. Saônejoen idyllisissä maisemissa 
odottavat keskiaikaiset pikkukaupungit, historialliset 
nähtävyydet ja ranskalaisen keittiön bravuurit. 
Tämä risteily maistuu kepeälle kuin hedelmäinen 
uuden sadon viini, jonka juhlaa pääset viettämään 
paraatipaikalle.
Risteilyn alku- ja päätepiste on Ranskan ruokapää-
kaupungiksi kutsuttu viihtyisä Lyon, joka levittyy 
kauniilla paikalla kahden joen yhtymäkohdassa. 
Matkan varrella tutustut Beauneen, joka on yksi 
maan tärkeimmistä viinikeskuksista. Sen keskustaa 
ympäröivät yhä keskiaikaiset muurit. Komea kokonai-
suus on myös Cluny Abbeyn luostari, vaikka osa siitä 
tuhoutuikin jo vuosisatoja sitten. Saat ihailla myös 
Beaujolais-viinireitin kumpuilevia maalaismaisemia 
kylineen ja viljelyksineen.
Risteily huipentuu viimeiseen iltaan, jota vietät beau-
jolaisviinin historiallisessa pääkaupungissa, pienessä 
Beaujeussa. Käsillä on vuoden odotetuin juhla, uuden 
viinin festivaali, jota juhlistetaan perinteisesti ja 
näyttävästi kulkuein ja ilotulituksin.

Hintaan sis.: Lennot Helsingistä, kuljetukset, risteily täysihoidolla, ruokajuomat, valikoima baarin juomia, matka-
ohjelman mukaiset retket ja Kristinan matkanjohtajan palvelut.
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LOIREJOEN KANAVARISTEILY 
RANSKAN SYDÄMESSÄ
LÄHTÖ 11.8.2022
6 yötä | M/S Deborah | Oma laiva

Hinnat alk. 2 745 € / hlö

Lähde ihanalle nautiskelumatkalle Ranskan sydä-
meen. Livu pitkin Loiren kanavaa mukavalla ja ren-
touttavalla hotelliproomulla, bargella. Saat herkutella 
erinomaisella ruoalla ja juomalla, maistella seudun 
antimia maatiloilla ja käyskennellä hurmaavissa, 
historiallisissa kohteissa. 

Risteily alkaa Briaresta, jonka kiehtovin nähtävyys 
ei ehkä olekaan sen linna eikä museo, vaan 1800-lu-
vulla rakennettu, Euroopan pisin purjehduskelpoinen 
akvedukti, jota pitkin ensimmäisenä iltana seilataan. 
Sancerren keskiaikaisen kaupungin ympärillä levitty-
vät viiniviljelmät ja Loiren laakson viehkeät maisemat. 
Seuraavia päiviä rytmittävät vierailut vanhassa luos-
tarissa ja luostarikirkossa, tutustumis- ja maistiais-
käynti viinitilalla sekä leppoisa oleskelu maaseudun 
rauhassa ja rustiikissa charmissa. Matkan kohokohtia 
on Apremont-sur-Allier, keskiaikainen idylli ja yksi 
Ranskan kauneimmista kylistä. Sen linnan puutarha 
on kuin lumottu. Risteilyn viimeisenä iltana, ennen 
paluuta Pariisiin, katselet Neversin komeita rakennuk-
sia lyhtyjen romanttisessa tunnelmavalossa.
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Nevers ESPANJA
PORTUGALI

DOURO
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Ferradosa

LISSABON JA DOUROJOEN RISTEILY
LÄHTÖ 9.9.2022
7 yötä | M/S Amalia Rodrigues

Hinnat alk. 2 595 € / hlö

Nyt voit kokea Dourojoen pittoreskit maisemat 
ja ihastuttavan Lissabonin samalla lomalla! Saat 
ihastella portugalilaista maaseutua kylineen, 
kukkuloineen ja viiniviljelmineen ja maistella seudun 
ruokaerikoisuuksia. Ehdit tutustua upeisiin histo-
riallisiin kaupunkeihin ja nauttia olostasi mukavalla 
jokilaivalla.

Matkan aluksi kutsuu Lissabon nähtävyyksineen, 
perinnekahviloineen ja viihtyisine kaupunginosineen. 
Piipahdat Coimbraan ja sen vanhaan yliopistoon, 
jonka kirjasto on upean ylellinen. Tunnelmallista 
Oporton viinikaupunkia koristavat kaakeleilla pääl-
lystetyt rakennukset ja kauniisti ikääntyneet vanhat 
korttelit. Viinikellareissa on oma lumonsa. Oportosta 
nouset laivaan – on aika rentoutua. Risteily on mai-
semien ja aistien juhlaa, leppoisaa oleskelua laivalla 
ja kiehtovia retkikohteita. Vila Realissa on kauniita 
kirkkoja ja puutarhoja. Espanjalaista Salaman-
can kaupunkia komistaa poikkeuksellisen näyttävä 
historiallinen keskusta. Paluumatkalla voit poiketa 
viinitilalle maistiaisille ja lopuksi vielä tuliaisostoksille 
Oportoon.

Hintaan sis.: Lennot Helsingistä, kuljetukset, risteily 
täysihoidolla, ruokajuomat, valikoima baarin juomia, 
matkaohjelman mukaiset retket ja Kristinan matkan-
johtajan palvelut.

RANSKA

Lyon

RHÔNE

Mâcon
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Matkan laaja esittely KRISTINA.FI/JOKIRISTEILYT
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

UUTTA!

www.kristina.fi
www.kristina.fi/jokiristeilyt
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LISSABON & DOUROJOEN RISTEILY
LÄHTÖ 3.5.2023
7 yötä | Gil Eanes
Lissabon – Obidos –  Coimbra –  Porto –  Régua –  
Pinhão –  Barca D’Alva –  Salamanca –  Ferradosa

SEINEJOEN RISTEILY – KAUNEIMPIA 
KOHTEITA
LÄHTÖ 12.5.2023
5 yötä | Seine Princess | Oma laiva
Pariisi – Les Andelys – Honfleur – Duclair – 
Rouen – Pariisi 

PARIISI JA KESKIAIKAINEN RANSKA - 
BARGE-RISTEILY SEINELLÄ
LÄHTÖ 17.5.2023
7 yötä | Barge | Oma laiva
Pariisi – Évry – Melun – Moret-sur-Loing – 
Montereau-Fault-Yonne - Sens

HISTORIAN JA KULTTUURIN TONAVA
LÄHTÖ 17.5.2023 
7 yötä| Swiss Pearl | Oma laiva
Regensburg – Linz – Melk – Dürnstein – Wien – 
Bratislava – Budapest

JOKIRISTEILY ETELÄ-ESPANJASSA JA 
PORTUGALISSA
LÄHTÖ 18.5.2023 
7 yötä | La Belle de Cadix
Sevilla – Córdoba – Isla Minima – Cádiz – 
Jerez – Alcoutim – Huelva – Granada

Jokiristeilyt 
kevät 2023

Jokiristeilyt 
kevät 2023

PÄÄSIÄISMARKKINAT TONAVALLA
LÄHTÖ 1.4.2023
4 yötä | M/S Der Kleine Prinz

REINJOEN RISTEILY ALANKOMAISTA 
SVEITSIIN
LÄHDÖT 1.4. ja 15.4.2023 
7 yötä | Swiss Pearl | Oma laiva
Amsterdam – Nijmegen – Düsseldorf – Köln – 
Koblenz – Rüdesheim – Mannheim (Heidelberg) – 
Strasbourg – Basel

REINJOEN RISTEILY SVEITSISTÄ 
ALANKOMAIHIN
LÄHDÖT 8.4. ja 22.4.2023
7 yötä | Swiss Perälä | Oma laiva
Basel – Strasbourg – Mannheim (Heidelberg) – 
Rüdesheim – Koblenz – Köln – Düsseldorf – 
Amsterdam

VÄRIEN JA TUOKSUJEN PROVENCE – 
BARGE-RISTEILY ETELÄ-RANSKASSA
LÄHTÖ 21.4.2023
7 yötä | Barge | Oma laiva
Arles – Sète – Palavas-Les-FLots – Aigues-Mortes – 
Callican – Arles 

TONAVAN SUISTOALUE – 
ROMANIA, MOLDOVA & BULGARIA
LÄHTÖ 22.4.2023
7 yötä | Der Kleine Prinz
Giurgiu (Romania) – Tulcea – Moldova – 
Chernavoda & Constanta – Ruse / Veliko Tarnovo 
(Bulgaria) – Bukarest, Giurgiu

Hinnat alk. 1 995 € / hlö Hinnat alk. 1 995 € / hlö

Tee ennakkoilmoittautuminen 
ensi kevään jokiristeilylle!
Se ei sido sinua vielä mihinkään, mutta 
olemme sinuun yhteydessä ennen matkojen 
varsinaista julkaisua ja myynnin aloitusta.

Hyviä syitä tehdä ennakko-
ilmoittautuminen nyt

• Saat varmistettua paikkasi matkalla.
• Toiveesi esimerkiksi hyttiluokasta on 
 helpompi toteuttaa, olet ensimmäisten 
 joukossa valitsemassa parhaat 
 majoitusvaihtoehdot.
• Ennakoi nyt ja sinulla on jotain mitä 
 odottaa ja suunnitella.
• Aika ei mene stressaavaan, eri 
 lomavaihtoehtojen vertailuun ja viime 
 hetken päätöksiin.
• Olet myös osaltasi varmistamassa, että 
 matka varmasti toteutuu.

Voit jättää ennakkoilmoittautumisen 
sähköpostilla info@kristina.fi tai soittamalla 
myyntitoimistoomme puh 05 211 44 
(ma-to klo 10-16) tai osoitteessa 
www.kristina.fi/ennakkotiedot 

Julkaisemme matkat ohjelmineen ja 
hintatietoineen n. 10 kk ennen lähtöpäivää.

mailto:info@kristina.fi
http://www.kristina.fi/ennakkotiedot
www.kristina.fi
www.kristina.fi/ennakotiedot
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Matkanjohtaja mukana retkillä 

Kristinan yhteismatkatarjonta on laaja ja matkan-
johtajat pääsevät tulkkaamaan retkiä laidasta 
laitaan, kulttuurihistoriasta kasvillisuuteen, arkkiteh-
tuuriin ja viininvalmistukseen. Retkillä pääset suo-
menkielisen tulkkauksen avulla syventymään sinulle 
mielenkiintoisiin aiheisiin helposti ja vaivattomasti. 
Retkien kokonaisuus syntyy matkanjohtajamme ja 
paikallisoppaan yhteistyössä.

Saura Paananen on matkanjohtajana moniosaaja 
ja hän viettää vuodesta suurimman osan ulkomail-
la tutustuttaen asiakkaitamme eri kulttuureihin ja 
matkakohteisiin. ”Mieleenpainuvin matka on ollut 
ehdottomasti Kristinan löytöretki Antarktikselle”, 
Saura kertoo ja kuvailee maisemia ennennäkemät-
tömiksi. ”Suuruus on käsittämätöntä, kun kilometrin 
korkuiset, lumen ja jään peittämät, vuoret kohoavat 
jalkojen juuresta”, hän jatkaa. “Mieleen on jäänyt 
myös Antarktiksen eläimet. Sympaattiset pingviinit, 
jotka kävelivät rohkeasti saappaideni yli ja jäälau-
toilla kelluvat hylkeet, jotka eivät tuntuneet olevan 
ihmisistä ja risteilylaivasta moksiskaan”, Saura kertoo. 
Kristinan palveluksessa hän on matkannut erilaisiin ja 
toinen toistaan mielenkiintoisempiin kohteisiin, joihin 
ei ehkä muuten olisi tullut matkustettua. Mukanaan 
totta kai joukko asiakkaitamme, valmiina näkemään 
ja kokemaan uusia elämyksiä. 

Matkanjohtajat pitävät matkoilla yleensä muutamia 
kohdeinfoja, jossa käydään läpi retkien ohjelmaa ja 
omatoimimatkaajat saavat vinkkejä tutustumiskohtei-

Kristinan matkanjohtajan 
kanssa sukellat syvemmälle 

paikalliskulttuuriin
Kristinan matkanjohtajilla on useiden vuosien kokemus asiakkaista huolehtimisesta ja 
yhteismatkojen sujuvasta hoitamisesta. He tuntevat monet kohteet kuin omat taskunsa 

ja tutustuvat innolla uusiin. Matkanjohtajamme ovat tukena ja apuna niin laivalla 
kuin maissakin, ja heidän kanssaan pääset tutustumaan paikalliseen elämään 

lähemmin. Ruosteisesta kielitaidosta tai sen puutteesta ei tarvitse huolehtia, sillä 
matkanjohtaja tulkkaa retkemme suomen kielellä. Näin sinulta ei mene 

mielenkiintoiset yksityiskohdat ohi kielimuurin takia. 

Matkanjohtaja Saara ” Saura ” Paananen on ollut mukanamme jo reilut pari vuosikymmentä. 
Kysyimme häneltä mieleenpainuvimpia muistoja yhteismatkoilta ja retkiltä. 

Kaikki matkamme KRISTINA.FI

Matkanjohtajan mietteitä:

siin. Infoissa käydään läpi myös esimerkiksi kulttuu-
riin liitännäisiä pukeutumissääntöjä, sillä esimerkiksi 
moskeijat, kirkot ja temppelit vaativat konservatiivi-
sempia asuja.  

Myös matkanjohtajat matkustavat välillä itse 
uusiin paikkoihin. He tekevätkin paljon ennakkotyötä 
kohteeseen tutustumiseen ja asioiden suunnitteluun. 
Saura mainitsee, että hänen lempimatkansa on 
sellainen, jota hän ei ole vielä tehnyt. Hän innos-
tuu uusista kohteista ja juuri ennakkoselvittelyt ovat 
hänen lempipuuhaansa. Yhteismatkojen asiakkaat 
pääsevät hyödyntämään tätä innostusta lomamat-
koillaan, kun heidän ei tarvitse itse selvittää jokaista 
yksityiskohtaa, vaan voi keskittyä lomailuun. 

Kohtaamisia eri kulttuureissa

Kohtaamiset toisessa kulttuurissa ovat mieleen-
painuvia myös matkanjohtajille. Saura muistaa 
edelleen, kun hän sai ensimmäisen kerran naispuo-
lisen oppaan islaminuskoisessa maassa. Tätä ennen 
hän ja asiakkaat olivat kuulleet monia tarinoita 
kohteista, mutta naisnäkökulma avasi silmiä ja rikkoi 
ennakkoluuloja ihan eri tavalla.

Opas kertoi ryhmälle islaminuskon käytäntöjä ja 
erityispiirteitä, muun muassa naisten asemasta ja 
huivin käytöstä. ”Tämä naisopas auttoi omalla avoi-
muudellaan meitä ymmärtämään heidän uskon-
toaan ja kulttuuriaan paremmin”, Saura muistelee. 
Matkanjohtajan tulkkaamana asiakkaat pääsivät 
tutustumaan aitoon elämään astetta syvemmin. 
Tallaiset kohtaamiset tavallisena turistina kadulla 
ovat harvinaisia. 

Yhteismatkoillamme käytämme, aina kun mahdol-
lista, paikallisia toimijoita, joiden alue- ja kohde-
tuntemus on ensiluokkaista. Haluamme tällä tukea 
paikalliselinkeinoa ja toimia vastuullisesti, velvoitam-
me myös yhteistyökumppaneilta vastuullisuus-
periaatteidemme noudattamista. 

Retkiä sinne minne muut eivät pääse

Kristinan yhteismatkojen retkillä pääset tutustumaan 
paikkoihin, joihin et välttämättä muuten pääsisi. 
Kohteet voivat olla auki vain ryhmille tai sijaita 
kauempana satamasta. Olemme tehneet retkille 
osallistumisesta mahdollisimman helppoa alusta 
loppuun. Suosittelemme tutustumaan retkiohjelmaan 
etukäteen kunkin yhteismatkan retket-välilehdellä.  

Osassa yhteismatkoja kaikki retket kuuluvat loman 
hintaan ja toisissa ne ovat lisämaksullisia paketteja. 
”Joskus matkustajat haluavat jättää jonkin retkistä 
väliin ja se on täysin ok. Jos on käynyt Berliinissä viisi 
kertaa, niin tuskin hyötyy opastetusta kiertoajelusta”, 
Saura naurahtaa. Hän kehottaa tutustumaan retken 
sisältöön ja vaatimuksiin etukäteen. Osassa retkiä kä-
vellään paljon, jolloin ne eivät sovi liikuntarajoitteisille 
ja henkilöille, joiden liikuntakyky on alentunut. Saura 
kehottaakin etukäteen miettimään omaa jaksamista 
matkalla ja toteaa, että välillä on hyvä nostaa jalat 
ylös ja ottaa rennosti. 

Jos retken sijasta haluaa levähtää laivalla, voi 
tämäkin olla hieno kokemus. Risteilyvieraista hiljen-
tynyt laiva näyttäytyy erilaiselta kuin kiireisimpään 
aikaan. Joidenkin yhteismatkojen laivat vaihtavat 
satamaa päivän aikana ja tällöin pääse ihailemaan 
maisemia, joita ei muuten näkisi. 

www.kristina.fi
www.kristina.fi
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TOUKOKUU 

3.5.2022 • Seinejoen risteily - Normandiaa 
aidoimmillaan • Jokiristeily • s. 21
7.5.2022 • Historian ja kulttuurin Tonava • Jokiristeily 
• s. 22
7.5.2022 • Saarihyppelyä Adrianmerellä • Lomaristeily 
• s. 5
10.5.2022 • Neljän joen risteily • Jokiristeily • s. 24
11.5.2022 • Joonianmeren risteily • Lomaristeily • s. 7
14.5.2022 • Saarihyppelyä Adrianmerellä • Lomaristeily 
• s. 5
16.5.2022 • Tarinoiden Tonava - seitsemän valtiota ja 
viisi pääkaupunkia • Jokiristeily • s. 3
19.5.2022 • Bargeristeily - Loirejoki Ranskan sydämessä 
(Loppuunmyyty) • Jokiristeily • 
KESÄKUU 

8.6.2022 • Rhônejoen risteily - Provence & Camargue • 
Jokiristeily • s. 27
12.6.2022 • Norjan vuonoristeily Bergenistä 
Kirkkoniemeen • Löytöretki • s. 8
14.6.2022 • Neljän joen risteily • Jokiristeily • 
14.6.2022 • Länsi-Välimeren risteily - rannikon aarteet • 
Lomaristeily • s. 6
25.6.2022 • Purjelaivaristeily Välimerellä - Kreikan 
saaret • Löytöretki • s. 9
29.6.2022 • Adrianmeren risteily • Lomaristeily • s. 6
HEINÄKUU 

14.7.2022 • Norjan vuonoristeily Kirkkoniemestä 
Bergeniin • Löytöretki • s. 8
19.7.2022 • Purjelaivaristeily Välimerellä - Amalfi ja 
SisilIa • Löytöretki • s. 9
20.7.2022 • Norjan vuonoristeily Bergenistä 
Kirkkoniemeen • Löytöretki • s. 8
20.7.2022 • Joonianmeren risteily • Lomaristeily • s. 7
26.7.2022 • Seinejoen risteily - Normandiaa 
aidoimillaan • Jokiristeily • s. 21
28.7.2022 • Bargeristeily - Champagnen alue ja Marne 
(Loppuunmyyty) • Jokiristeily 
ELOKUU 

6.8.2022 • Norjan vuonoristeily Kirkkoniemestä 
Bergeniin • Löytöretki • s. 8
11.8.2022 • Bargeristeily - Loirejoki Ranskan sydämessä 
• Jokiristeily • s. 26
18.8.2022 • Eteläisen Tonavan risteily • Jokiristeily • s. 22
24.8.2022 • Islanti, Norja ja Skotlanti • Löytöretki • s. 8
24.8.2022 • Adrianmeren risteily • Lomaristeily • s. 6
26.8.2022 • Seinejoen risteily - Normandiaa 
aidoimmillaan • Jokiristeily • s. 21
30.8.2022 • Oberammergau & Historian ja kulttuurin 
Tonava (Loppuunmyyty) • Jokiristeily • 
31.8.2022 • Historian ja kulttuurin Tonava • Jokiristeily 
• s. 22
SYYSKUU 

6.9.2022 • Länsi-Välimeren risteily - rannikon aarteet • 
Lomaristeily • s. 6
7.9.2022 • Historian ja kulttuurin Tonava aktiivisille • 
Jokiristeily • s. 22
9.9.2022 • Lissabon ja Dourojoen risteily • Jokiristeily 
• s. 26
10.9.2022 • Rhônejoen risteily - Provence & Camargue 
• Jokiristeily • s. 87
18.9.2022 • Reinjoen risteily Alankomaista Sveitsiin • 
Jokiristeily • s. 24
21.9.2022 • Eteläisen Tonavan risteily • Jokiristeily • s. 22
21.9.2022 • Adrianmeren risteily • Lomaristeily • s. 6
24.9.2022 • Saarihyppelyä Adrianmerellä • 
Lomaristeily • s. 5
27.9.2022 • Välimeren aarteet • Lomaristeily • s. 7
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YHTEISMATKAKALENTERI
Lähdöt toukokuu 2022 - toukokuu 2023 

LOKAKUU 

1.10.2022 • Saarihyppelyä Adrianmerellä • Lomaristeily 
• s. 5
5.10.2022 • Joonianmeren risteily • Lomaristeily • s. 7
8.10.2022 • Saarihyppelyä Adrianmerellä • Lomaristeily 
• s. 5
11.10.2022 • Neljä jokea: Moselle, Sarre, Rein ja Neckar 
• Jokiristeily • s. 24
11.10.2022 • Välimeren aarteet • Lomaristeily • s. 7
20.10.2022 • Elbejoen risteily Berliinistä Prahaan • 
Jokiristeily • s. 25
25.10.2022 • Eteläisen Tonavan risteily • Jokiristeily • 
s. 22
26.10.2022 • Välimeren ihmeet • Lomaristeily • s. 7
MARRASKUU 

6.11.2022 • Atlantin ylitysristeily - Välimereltä Karibialle 
• Lomaristeily • s. 18
8.11.2022 • Kiehtovat Kanariansaaret & Madeira • 
Lomaristeily • s. 16
12.11.2022 • Beaujolais Nouveau - viinimatka 
Burgundiin • Jokiristeily • s. 27
17.11.2022 • Japanin ja Etelä-Korean risteily • Löytöretki 
• s. 11
22.11.2022 • Kiehtovat Kanariansaaret ja Madeira • 
Lomaristeily • s. 16
26.11.2022 • Punaisenmeren risteily & Kairo • Löytöretki 
• s. 15
27.11.2022 • Joulutorit Tonavan varrella • Jokiristeily • 
s. 23
JOULUKUU 

2.12.2022 • Joulutorit Neckarin laaksossa • Jokiristeily 
• s. 25
10.12.2022 • Punaisenmeren risteily & Kairo • Löytöretki 
• s. 15
20.12.2022 • Jouluristeily - Kanariansaaret & Madeira • 
Lomaristeily • s. 16
21.12.2022 • Jouluristeily Tonavalla  • Jokiristeily • s. 23
21.12.2022 • Barbados & Jouluristeily Purjelaivalla 
Karibian saarilla • Löytöretki • s. 10
27.12.2022 • Uuden vuoden risteily - Kanariansaaret & 
Madeira • Lomaristeily • s. 17
30.12.2022 • Singapore, Australia & Uusi-Seelanti • 
Löytöretki • s. 11
TAMMIKUU 

3.1.2023 • Kiehtovat Kanariansaaret & Madeira • 
Lomaristeily • s. 16
4.1.2023 • Panaman kanava ja Väli-Amerikan risteily • 
Löytöretki • s. 13
7.1.2023 • Itäisen Karibian saaria • Lomaristeily • s. 18
24.1.2023 • Kanariansaaret, Madeira, Marokko • 
Lomaristeily • s. 16
28.1.2023 • Itä-Karibian risteily • Lomaristeily • s. 19
HELMIKUU 

7.2.2023 • Kiehtova Karibia - Jamaika, Kuuba ja 
Meksiko • Lomaristeily • s. 19
11.2.2023 • Punaisenmeren risteily & Kairo • Löytöretki 
• s. 15
16.2.2023 • Mekongjoen risteily Kambodzasta 
Vietnamiin • Löytöretki • s. 12
19.2.2023 • Karibian risteily ABC-saarille • Lomaristeily 
• s. 19
21.2.2023 • Punaisenmeren risteily & Kairo • Löytöretki 
• s. 15
21.2.2023 • Kanariansaaret, Madeira, Marokko • 
Lomaristeily • s. 16
28.2.2023 • Kiehtovat Kanariansaaret & Madeira • 
Lomaristeily • s. 16
MAALISKUU 

1.3.2023 • Latinalaisen Amerikan kierros • Löytöretki 
• s. 13
7.3.2023 • Kanariansaaret ja Madeira • Lomaristeily 
• s. 17
12.3.2023 • Itä-Karibian risteily • Lomaristeily • s. 19
19.3.2023 • Itäisen Karibian saaria • Lomaristeily • s. 18

HUHTIKUU 

1.4.2023 • Pääsiäismarkkinat Tonavalla • Jokiristeily • 
s. 29
1.4.2023 • Reinjoen risteily Alankomaista Sveitsiin • 
Jokiristeily • s. 28
8.4.2023 • Reinjoen risteily Sveitsistä Alankomaihin • 
Jokiristeily • s. 28
15.4.2023 • Reinjoen risteily Alankomaista Sveitsiin • 
Jokiristeily • s. 28
21.4.2023 • Värien ja tuoksujen Provence • Jokiristeily 
• s. 28
22.4.2023 • Reinjoen risteily Sveitsistä Alankomaihin • 
Jokiristeily • s, 28
22.4.2023 • Tonavan suistoalue - Romania, Moldova & 
Bulgaria • Jokiristeily • s. 28
TOUKOKUU 

3.5.2023 • Lissabon & Dourojoen risteily • Jokiristeily 
• s. 28
12.5.2023 • Seinejoen risteily – Kauneimpia kohteita • 
Jokiristeily • s. 29
17.5.2023 • Pariisi ja keskiaikainen Ranska – Barge-
risteily Seinellä • s. 29
17.5.2023 • Historian ja kulttuurin Tonava • Jokiristeily 
• s. 29
17.5.2023 • Jokiristeily Etelä-Espanjassa ja Portugalissa 
• s. 29

9.5.2022 • Pohjois-Saksan kierros  ja Berliini 
verkkaisella aikataululla • Ropax
23.5.2022 • Hansaristeily Hampuriin ja Bremeniin • 
Ropax
6.6.2022 • Pohjois-Saksan kierros ja Berliini • Ropax
15.6.2022 • Itä-Ruotsin kierros ja Götan kanava • 
Ropax
21.6.2022 • Juhannusristeily Saksaan • Ropax
29.6.2022 • Mälarenlaakson kierros • Ropax
5.7.2022 • Hansaristeily Hampuriin ja Bremeniin • 
Ropax
13.7.2022 • ROPAX-risteily Ruotsiin - Itä-Ruotsin kierros 
ja Götan kanava • Ropax
20.7.2022 • Pohjois-Saksan kierros ja Berliini • Ropax
27.7.2022 • Mälarenlaakson kierros • Ropax
2.8.2022 • Hansaristeily Hampuriin ja Bremeniin 
verkkaisella aikataululla • Ropax
10.8.2022 • Itä-Ruotsin kierros ja Götan kanava • 
Ropax
15.8.2022 • Pohjois-Saksan kierros ja Berliini • Ropax
13.9.2022 • Puutarhoja, linnoja ja Harz-vuoristoa • 
Ropax
20.9.2022 • Hansaristeily Hampuriin ja Bremeniin, 
Oktoberfest-teema • Ropax
24.9.2022 • Pohjois- Saksan kierros ja Berliini, 
Oktoberfest-teema • Ropax
18.10.2022 • Hansaristeily Hampuriin ja Bremeniin • 
Ropax
22.11.2022 • Pikkujouluristeily Saksaan joulutorien 
aikaan • Ropax
28.11.2022 • Pohjois-Saksan kierros ja Berliinin 
joulutorit • Ropax
22.12.2022 • Jouluristeily Saksaan • Ropax

24.5.2022 • Maisema- ja kulttuurimatka Itä-Suomeen 
• Rails
14.6.2022 • Kulttuurimatka Pohjanmaalle, Oulun 
seudulle ja Kuopioon • Rails
10.7.2022 • Irlannin kiertomatka • Rails
14.8.2022 • Irlannin kiertomatka • Rails
16.8.2022 • Maisema- ja kulttuurimatka Itä-Suomeen 
• Rails
30.8.2022 • Kulttuurimatka Pohjanmaalle, Oulun 
seudulle ja Kuopioon • Rails
27.9.2022 • Maisema- ja kulttuurimatka Itä-Suomeen 
• Rails

Kirkkokatu 16, 48100 KOTKA
puh. 05 211 44 | info@kristina.fi

Osoitelähde: 
Kristina Cruises oy asiakas- ja markki-
nointirekisteri, Kirkkokatu 16, 48100 Kotka. 
Tutustu tietosuojakäytäntöömme 
www.kristina.fi/tietosuoja

Matkamyynti puh. 05 211 44

Palvelemme ma-pe 10-16

Varaukset myös kristina.fi ClimateCalc CC-000084/FI
PunaMusta Magazine

H
IIL

IN
EU

TRAALI PAINOTUOTE

mailto:info@kristina.fi
http://www.kristina.fi/tietosuoja
www.kristina.fi



