
KEVÄT, KESÄ & SYKSY / 2022Yksilöllisiä yhteismatkoja

kristina.fi

Ohjelmalliset ja opastetut Ropax-risteilyt 
Saksaan ja Ruotsiin 

Junaristeilyt 
Suomessa

Irlannin 
kiertomatkat

www.kristina.fi


Kaikki ROPAX-risteilymme KRISTINA.FI/ROPAX
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kaikki ROPAX-risteilymme KRISTINA.FI/ROPAX
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

2 3

Ropax-risteilyt
ROPAX-risteily on hieno tapa risteillä Itämerellä ja 
päästä helposti Pohjois-Saksaan tai piipahtaa 
Ruotsin puolella. 

ROPAX-risteilyn meripäiviä siivittää usein monipuo-
linen viihde- ja asiaohjelma; risteilyn teemana voi 
olla vaikkapa musiikki, taide tai muu kultturitarjonta. 
Matkoja tehdään myös juhalpyhien aikaan ajankoh-
taan sopivilla teemaohjelmilla. Perillä Pohjois-Sak-
sassa tai itäisessä Ruotsissa saat tutustua opaste-
tusti mielenkiintoisiin kaupunkeihin ja nähtävyyksiin.

Mukavaa matkantekoa ja herkullista ruokaa – 
niitä on aina tarjolla ROPAX-risteilyllä, niin maissa 
kuin merelläkin. Merimatkat tehdään Finnlinesin 
STAR-luokan hyvätasoisilla matkustajarahtilaivoilla. 
Perillä matkapakettiin sisältyvät opastetut retket 
kohteissa ja majoitukset hotelleissa. Kiehtovaa, 
viihdyttävää ja ihanan vaivatonta!

ROPAX-RISTEILYT LYHYESTI

• ROPAX tarkoittaa rahti- ja matkustajalaivan yhdistelmää. Rahti 
 Suomen ja muun Euroopan välillä kulkee siinä samalla, kun sinä 
 taitat matkaa mukavasti majoittuen ja laivan palveluita käyttäen.

• Matkapaketin sisältö on runsas. Laivamatkojen lisäksi matkan 
 hintaan sisältyvät hotellimajoitukset, kuljetukset, opastetut 
 retket, ruokailut ja Kristinan matkanjohtajan palvelut.

• Hyödynnä merimatkat. Nautiskele täysin siemauksin aidosti   
 rauhallisesta matkanteosta. Pitkät brunssit, matkanjohtajan   
 kohdetietoluennot ja mielenkiintoiset keskustelut matkatoverien 
 kanssa vaikkapa saunan lauteilla ovat matkan mukavaa antia.

• Rentoa matkantekoa. ROPAX-matkoilla ei tarvitse stressata 
 pukeutumisesta. Rahtilaivamatkustamiseen kuuluu 
 tietynlainen ”reissuromantiikka”.

JUHANNUSRISTEILY SAKSAAN
LÄHTÖ 21.6.2022
5 yötä | Finnlines
Hinnat alk. 865 € / hlö

Juhlista keskikesää Itämerellä ja Pohjois-Saksassa! 
Tällä piristävällä juhannusristeilyllä saat herku-
tella ja rentoutua sekä nauttia Saksan kesäisestä 
luonnosta ja pikkupaikkakuntien rauhallisuudesta. 
Luvassa on ohjelmallisia risteilypäiviä, kiireettömiä 
aterioita ja monia kiehtovia vierailukohteita.
Ensimmäinen päivä Saksassa sujuu raikkaissa, 
merellisissä tunnelmissa. Saat tutustua Graswarde-
rin suojelualueen lintuyhdyskuntaan ja uhanalai-
siin kasveihin sekä seurata, miten hoituu kalastus 
Itämerellä. Saarella sijaitsevan Burgin kaupungin 
historiallisiin nähtävyyksiin ja pieneen Heiligenha-
feniin on mukava tutustua kävellen. Juhannusaaton 
kohokohtia ovat käynti Cismarin keskiaikaisessa 
luostarissa ja viinitilavierailu maisteluineen. Ennen 
illallista ehdit käyskennellä rantabulevardilla ja 
tehdä ostoksia Timmerdorfer Strandissa, joka on 
saksalaisten suosima lomakohde pitkine kauniine 
hiekkarantoineen. Juhannuspäivä kuluu leppoisasti 
laivalla – voit saunotella ja oleilla porealtaassa sekä 
nauttia runsaan noutopöydän antimista ja viihdyt-
tävästä ohjelmasta.

Monenmakuisia teemalähtöjä

SAKSA
Travemünde

Graswarder

Grömitz
Schönwalde

Timmendorfer 
Strand

Burgstaaken

Heiligenhafen

PUUTARHOJA, LINNOJA JA 
HARZ-VUORISTOA
LÄHTÖ 13.8.2022
6 yötä | Finnlines
Hinnat alk. 1 145 € / hlö

Vaihtelevia maisemia ja kutsuvia kaupunkeja, 
vanhoja palatseja ja upeita puutarhoja – tämä 
yhteismatka on mainio yhdistelmä rentouttavaa 
risteilyä Itämerellä, miellyttävää junamatkustamis-
ta sekä kiehtovia käyntikohteita. Risteilyosuuksien 
välissä vietät kolme antoisaa ja ohjelmallista päivää 
Saksassa.
Maissa tukikohtana on viihtyisä Hannover. Kaupun-
ki on kunnostautunut viheralueillaan sekä vireällä 
kulttuurielämällään ja monenlaisilla tapahtumil-
laan. Sen päänähtävyyksiä ovat Herrenhausenin 
vanhat kuninkaalliset puistopuutarhat – etenkin 
laaja barokkipuutarha on Euroopan kauneimpia. 
Harz-vuoriston reunamilta löydät ristikkotalojen 
ja mukulakivikujien koristaman Goslarin. Komeasti 
säilynyt keskiaikainen vanhakaupunki on Unescon 
suojelukohde ja houkuttelee kuljeskelemaan ilman 
kiirettä ja päämäärää.
Viimeisenä päivänä ennen paluumatkaa saat ihas-
tella Lünebergin ainutlaatuisia, suojeltuja nummi-
maisemia hevosvaunujen kyydistä. Ennen illallista ja 
laivaan nousua tutustut vielä museoksi muutettuun 
Ahrensburgin renessanssilinnaan ja sen aristokraat-
tiseen historiaan.

ROPAX matkojen hintaan sis.: Laivamatkat 
Finnlinesin Star—luokan laivalla valitussa hytti-
luokassa, hotellimajoitukset aamiaisineen, matka-
ohjelman mukaiset ruokailut, laivamatkoilla brunssi/
aamiainen ja illallinen, retket, kuljetukset ja 
Kristinan matkanjohtajan palvelut.

UUTTA!

www.kristina.fi/ropax
www.kristina.fi/ropax
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LÄHDÖT 23.5., 5.7., 2.8., 20.9. ja 18.10.2022
5 yötä | Finnlines
Hinnat alk. 695 € / hlö

Nyt saat kokea Bremenin viehättävän hansakau-
pungin ja omaleimaisen Hampurin samalla matkal-
la – irrottaudu arjesta historiallisiin saksalaiskau-
punkeihin tutustuen ja Itämerellä rennosti risteillen. 
Piristävää risteilylomaa maustavat herkulliset 
ateriat ja mukavan monipuolinen ohjelma.
Päivät Pohjois-Saksassa hujahtavat nähtävyyksien, 
hyvän ruoan ja ostoksilla piipahtelun merkeissä. 
Bremenissä odottaa hurmaava vanhakaupunki 
kapoisine kujineen, hempeine pastellitaloineen ja 
ristikkokoristeineen. Kauppatorilta löydät komean 
raatihuoneen, Grimmin sadusta tuttujen Bremenin 

soittoniekkojen pronssipatsaan ja tyylikkään kellari-
ravintolan, jonne voit istahtaa lounaalle.
Kanavien ja siltojen leimaama Hampuri huokuu 
historiallisen satamakaupungin rosoa, ja tarjoaa 
kiehtovia museoita ja monenlaista katseltavaa. Kau-
punkikierroksella näet legendaarisen Reeperbahnin 
alueen sekä upeasti uudistetun vanhan sataman 
näyttävine rakennuksineen. Retkipäivien antia saat 
sulatella paluumatkalla laivalla – nauti leppoisasta 
tunnelmasta ja viihdyttävästä ajanvietteestä.

  Lähdöllä 2.8. ohjelma Saksassa toteutetaan 
  tavanomaista hitaammalla aikataululla.
  
  Lähdöllä 20.9. illallinen Hampurissa 
  nautitaan Oktoberfest -hengessä elävän 
  musiikin siivittämänä.

Hansaristeily 
Hampuriin ja 
Bremeniin

Pohjois-Saksan 
kierros ja Berliini

SAKSA

Travemünde

Bremen Hampuri SAKSA

Travemünde

Berliini

Schwerin

Wismar

Heiligengrabe 

LÄHDÖT 9.5., 6.6., 20.7., 15.8. ja 24.9.2022
5 yötä | Finnlines
Hinnat alk. 715 € / hlö

Koe samalla matkalla viihdyttävä risteily Itämerellä 
ja virkistävä kaupunkiloma kiehtovassa Berliinissä. 
Rattoisaa laivamatkaa rytmittävät kiireettömät ate-
riat ja monipuolinen, hyväntuulinen ohjelma. Me-
ripäivien välissä saat nauttia kahden päivän ajan 
Pohjois-Saksan charmista ja upeista nähtävyyksistä.
Vierailumme Saksassa aloittaa Itämeren rannal-
la sijaitseva Wismarin pikkukaupunki, jota pääset 
ihastelemaan opastetulla kävelykierroksella. Huip-
puhetkiä tarjoaa moni-ilmeinen ja alati muuttuva 
Berliini, johon ehdit tutustua kaikkina vuorokauden 
aikoina. Berliini on täynnä taidetta, kulttuuria ja 
mielenkiintoista arkkitehtuuria. Kaupunkikierrok-
sella näet tärkeimmät maamerkit ja historialliset 

nähtävyydet. Shoppailullekin on aikaa – kuului-
sa, ylellinen Kurfürstendamm-ostoskatu kiehtoo 
pelkillä näyteikkunoillaan. Ehkä katselet Berliiniä 
myös vesiteitse, jokiristeilyllä. Bussimatkalla takaisin 
laivalle Travemündeen poikkeat Heiligengrabeen 
ja kierrokselle upeaan luostariin sekä illalliselle 
maailmansotienkin melskeistä upeasti säilyneessä 
Schwerinissä. Lopulta on edessä vielä rentouttava 
päivä mukavalla laivalla.

  Lähdöllä 9.5. ohjelma Saksassa toteutetaan 
  tavanomaista hitaammalla aikataululla.

  Lähdöllä 24.9. illallinen Berliinissä nautitaan 
  Oktoberfest -hengessä elävän musiikin 
  siivittämänä.

Piipahda Saksan pääkaupungissaSaksaan helposti ja vaivattomasti

ROPAX matkojen hintaan sis.: 
Laivamatkat Finnlinesin 
Star—luokan laivalla valitussa 
hyttiluokassa, hotellimajoitukset 
aamiaisineen, matkaohjelman 
mukaiset ruokailut, laivamatkoilla 
brunssi/aamiainen ja illallinen, 
retket, kuljetukset ja Kristinan 
matkanjohtajan palvelut.

www.kristina.fi/ropax
www.kristina.fi/ropax
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RUOTSI
SUOMI

Naantali

Kapellskär

Norrtälje

Södertälje Trosa
Säters, Norrköping

Linköping

Borensberg

Vadstena

Mariefred
Tukholma

Götan 
kanava

Piristävän erilaisia yhteismatkoja ROPAX-risteilyt Ruotsiin

LÄHDÖT 29.6. JA 27.7.2022
3 yötä | Finnlines
Hinnat alk. 735 € / hlö 

Vietä piristävä lähiloma veden äärellä – lähde 
idylliselle Saaristomerelle sekä kierrokselle järvi-
maisemien silaamiin ruotsalaisiin pikkukaupunkei-
hin. Laivamatkoilla Naantalin ja Kapellskärin välillä 
saat nauttia leppoisasta tunnelmasta, rennosta 
ajanvietteestä ja kotoisan noutopöydän antimista. 
Maissa on luvassa kulttuuria ja historiaa.

Merimatkojen väliin mahtuu kaksi päivää Ruotsissa, 
Mälarenjärven vehreissä maisemissa. Päiviä rytmit-
tävät monet antoisat vierailukohteet, jotka sijait-
sevat mukavan lähellä toisiaan. Lautta vie pienelle 
Björkön saarelle, jonka erikoisuus on uudelleen ra-
kennettu Birkan viikinkikaupunki. Rauhaisa Sträng-
näs ilahduttaa komealla katedraalillaan ja muulla 
arkkitehtuurillaan. Eskilstunan päänähtävyyksiä on 
1600-luvulta juontuva soma puutaloalue, jossa työs-
kentelee nykyään käsityöläisiä ja muita pienyrittäjiä. 
Västeråsistakin löydät kauniita vanhoja kortteleita, 
mutta myös modernia ilmettä.

Paluumatkalla laivalla saat rentoutua vielä kii-
reettömän illallisen merkeissä ja nauttia valoisasta 
kesäyöstä matkalla kohti Naantalia.

  Liityntäkuljetus 
  Helsinki – Espoo – Salo – Naantali 
  (meno-paluu) 25 € / hlö

RUOTSI

SUOMINaantali

Kapellskär

Norrtälje

Södertälje

Björkö

Strängnäs
Eskilstuna

Västerås

UUTTA!LÄHDÖT 15.6., 13.7. JA 10.8.2022
4 yötä | Finnlines
Hinnat alk. 985 € / hlö

Nyt voit unohtaa tavanomaiset Ruotsin risteilyt – 
tällä kesämatkalla saat nauttia sekä mukavista 
laivamatkoista että maissa olosta ajan kanssa; 
vietät kolme päivää eteläisessä Ruotsissa, upeisiin 
linnoihin ja muihin kiehtoviin historiallisiin nähtä-
vyyksiin tutustuen.

Kuljeskelet idyllisessä Trosan pikkukaupungissa ja 
perehdyt hotellina toimivan, suomalaisomisteisen 
Mauritzbergin linnan tarinaan. Gamla Linköpingin 
ulkoilmamuseossa voit ihastella vanhoja taloja, 
puoteja ja koteja. Pohjanmeren ja Itämeren yhdis-
tävän Götan kanavan maisemia katsellaan päivä-
risteilijän kyydistä matkalla Vättern-järven rannalla 
olevaan, jo vuosisatoja toimineeseen birgittalais-
luostariin. Koko matkan komein linna lienee Kustaa 
Vaasan linnana tunnettu Gripsholm, jota höystää 
400-vuotinen historia. Vanhalla höyrylaivalla livut 
järven poikki Taxingen linnalle herkuttelemaan 
kahvilan maineikkaan kakkubuffetin antimilla. 
Ennen paluumatkalle lähtöä jaloittelet vielä englan-
tilaistyylisessä Hagaparken -puistossa Tukholman 
kupeessa. Ruotsin-risteily ei ole vielä koskaan ollut 
näin monipuolinen ja mielenkiintoinen!

  Liityntäkuljetus 
  Helsinki – Espoo – Salo – Naantali 
  (meno-paluu) 25 € / hlö

UUTTA!

Itä-Ruotsin kierros 
& Götan kanava

Mälarenjärven 
kierros

ROPAX matkojen hintaan sis.: Laivamatkat 
Finnlinesin Star—luokan laivalla valitussa 
hyttiluokassa, hotellimajoitukset aamiaisi-
neen, matkaohjelman mukaiset ruokailut, 
laivamatkoilla brunssi/aamiainen ja illallinen, 
retket, kuljetukset ja Kristinan matkan-
johtajan palvelut.

www.kristina.fi/ropax
www.kristina.fi/ropax


Kaikki ROPAX-risteilymme KRISTINA.FI/ROPAX
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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PIKKUJOULURISTEILY SAKSAAN 
JOULUTORIEN AIKAAN
LÄHTÖ 22.11.2022
5 yötä | Finnlines
Hinnat alk. 835 € / hlö

Aloita joulunalusaika mitä mukavimmalla tavalla – 
lähde rentoutumaan laivalle hyvän ruoan ja musii-
kin pariin sekä nauttimaan pikkujouluajan huveista 
viihtyisään Saksaan. Jouluun puetut kaupungit ja 
tunnelmalliset joulutorit odottavat.  

Ohjelmallisten risteilypäivien välissä vietät kaksi 
mukaansatempaavaa päivää Saksassa. Ensin esit-
täytyy kulttuurielämästään kuulu Hannover. Joulu-
markkinoilla ruoat tuoksuvat ja hehkuviini höyryää, 
musiikki soi ja ilmapiiri on hilpeä. Päivän kruunaa 
GOP-teatterin huikea varieteeshow, jonka illallinen 
on elämys.  

Seuraavana päivänä on aika maistella paikallisia 
herkkuja ja tehdä ostoksia. Poikkeat perinteikkää-
seen pienpanimoon ja tilalle, joka on erikoistunut 
ginseng-lääkekasvin viljelyyn. Walsroden luostarissa 
viehättää historia, koristeellinen kappeli ja seestei-
syys. Kiekebergin ulkoilmamuseo luo idylliset puit-
teet joulumarkkinoille, joissa kaikki myytävä on käsin 
tehtyä. Saksan-päivien aikana ehdit nähdä ja kokea 
paljon, ja vastapainoksi on aika hengähtää. Ennen 
kotiinpaluuta saat nauttia rennosta risteilypäivästä 
viihdemusiikin parissa. 

POHJOIS-SAKSAN KIERROS JA 
BERLIININ JOULUTORIT
LÄHTÖ 28.11.2022
5 yötä | Finnlines
Hinnat alk. 695 € / hlö

Karista loppuvuoden kiire ja pimeys – uppoudu mie-
luummin Pohjois-Saksan tarttuvan hyväntuuliseen 
jouluhuumaan! Tällä joulunystävien unelmaristeilyllä 
ehdit rentoutua Itämerellä, herkutella laivalla ja 
maissa sekä kuljeksia Berliinin ihanilla, historiallisilla 
joulumarkkinoilla.

Leppoisten, ohjelmallisten meripäivien välissä 
saat nauttia kahden päivän ajan Pohjois-Saksan 
charmista ja hienoista nähtävyyksistä. Vierailumme 
Saksassa aloittaa viehättävä Wismarin kaupunki, 
jota pääset ihastelemaan opastetulla kierroksella. 
Berliinissä ehdit oleskella vuorokauden ympäri. 
Adventin aikaan se on kuin yksi suuri joulumaa; kuu-
sia ja koristeita, valojen välkettä ja tunnelmallisia 
toreja on joka suunnalla. Ilma on täynnä makean 
mausteisia tuoksuja, joululaulut soivat ja hehkuviini 
lämmittää. Voit myös kiertää kaupungin tärkeim-
mät maamerkit ja historialliset kohteet tai ihailla 
juhlakauteen sonnustautuneen, kuuluisan Kurfürs-
tendamm-ostoskadun säihkettä. Paluumatkalla on 
aikaa yhteiselle illalliselle Schwerinissä ennen meri-
päivää mukavalla laivalla, herkullisista aterioista ja 
viihdyttävästä ajanvietteestä nautiskellen.

Saksan tunnelmallisille joulutoreille Jouluaika alkaa pikkujouluristeilyllä 
Saksaan

SAKSA

Travemünde

Berliini

Schwerin

Wismar

Heiligengrabe 

ROPAX matkojen hintaan sis.: Laivamatkat 
Finnlinesin Star—luokan laivalla valitussa hyttiluo-
kassa, hotellimajoitukset aamiaisineen, matka-
ohjelman mukaiset ruokailut, laivamatkoilla brunssi/
aamiainen ja illallinen, retket, kuljetukset ja Kristinan 
matkanjohtajan palvelut.

KRISTINAN PERINTEINEN 
JOULURISTEILY SAKSAAN
LÄHTÖ 22.12.2022
4 yötä | Finnlines

Vietä ihanan huoleton ja rentouttava joulu risteil-
len. Lähde nauttimaan kepeästä juhlatunnelmasta, 
suussa sulavista herkuista ja mukaansa tempaavas-
ta ajanvietteestä. Tällä jouluristeilyllä pääset lomai-
lemaan Itämerelle, yöpymään mukavasti laivassa 
ja viettämään aattopäivää Pohjois-Saksaan, jossa 
matkan kruunaa jouluinen erikoisohjelma kutsuvine 
vierailukohteineen.
 
  Tee ennakkoilmoittautuminen 
  joulumatkalle. 

  Tarkempi matkaohjelma ja hinnat 
  vahvistuvat myöhemmin.

SAKSA

Travemünde

Lüneburg

Hannover

Walsrode

Kiekeberg

www.kristina.fi/ropax
www.kristina.fi/ropax


Kaikki junaristeilymme KRISTINA.FI/RAILS
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kaikki junaristeilymme KRISTINA.FI/RAILS
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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KULTTUURIMATKA POHJANMAALLE, 
OULUN SEUDULLE JA KUOPIOON
LÄHDÖT 14.6. ja 30.8.2022
3 yötä | Kristina Rails
Hinnat alk. 965 € / hlö

Lähde tutustumaan neljän päivän junaristeilyllä 
Pohjanmaan, Oulun ja Savon seudun maisemiin ja 
kiintoisiin kulttuurikohteisiin leppoisasti junalla mat-
kaa tehden. Heittäydy pienen seikkailuun ja löydä 
kanssamme yllätyksellisiä kohteita matkan varrelta. 

Juna Helsingistä vie ensin Pohjanmaan lakeuksille 
Lapualle ja Seinäjoelle. Tarinoitaan kertovat niin 
Lapuan Patruunatehtaan museo kuin Alvar Aallon 
huikea arkkitehtuurihistoria. Nuorempaa tarinaa 
kuullaan maailmakuuluista juomistaan tunnetus-
sa Kyrö Distilleryssä Isokyrössä. Oulussa pääset 
aistimaan tämän vireän kaupungin tunnelmaa 
paikallisoppaan seurassa sekä vierailemaan mm. 
Turkansaaren ulkomuseossa. Kuopiossa tutustutaan 
tiedon ja tarinoiden kortteli Kantin vaihtuvaan näyt-
telyyn sekä piipahdetaan Puijolla ja legendaarisella 
Kuopion torilla. Paluumatka sujuu leppoisasti junan 
kulkiessa kohti Helsinkiä. Tämä valmiiksi paketoitu, 
Kristinan matkanjohtajan seurassa toteutettava 
yhteismatkamme on hieno tapa nähdä laajasti 
Suomea, eikä sinun tarvitse huolehtia itse mistään. 
Ihanan vaivatonta ja niin antoisaa!

Oulu

Lapua

Seinäjoki
Kuopio

Helsinki

Hintaan sis.: Kuljetukset, hotellimajoitukset, täysihoi-
to, mat kaohjelman mukaiset opastetut vierailut ja 
kierrokset sekä Kristinan matkanjohtajan palvelut. 

MAISEMA- JA KULTTUURIMATKA 
ITÄ-SUOMEEN
LÄHDÖT 24.5., 16.8. ja 27.9.2022
2 yötä | Kristina Rails
Hinnat alk. 695 € / hlö

Junaristeily Itä-Suomeen tarjoilee yksilöllisen yhteis-
matkan sinulle, joka haluat nähdä ja kokea aidosti 
erilaista ja tutustua tavallisuudesta poikkeaviin 
kohteisiin. Juna Helsingistä vie kohti itäisintä Suo-
mea ja sen pääkaupunkia Joensuuta, jonka keskus-
ta-alueeseen tutustutaan opastetusti. Kolin huikeat 
kansallismaisemat ovat todellinen elämys. Nauti 
niistä haluamallasi tavalla: kylpylän poreissa, hotel-
lin maisemaparvekkeella tai luonnossa patikoiden. 
Matka jatkuu Savon pääkaupunkiin Kuopioon, mitä 
ihailemme myös korkeuksista. Pääset myös vierai-
lemaan keväällä 2021 avatussa tiedon ja tarinoiden 
korttelissa Kantissa ja sen esillä olevassa näyttelys-
sä. Juna vie Kuopiosta Mikkeliin ja Kyyhkylän karta-
nolle. Mikkelissä koet keväällä 2021 avatun Sodan ja 
rauhan keskus Muistin, joka kertoo sodasta edis-
tääkseen rauhaa. Tertin kartanovierailun jälkeen on 
aika nousta junaan ja paluumatkalle kohti Helsinkiä. 
Luvassa on kolme sisältörikasta matkapäivää!

Koli
Kuopio

Joensuu

Mikkeli

Helsinki

Kristina Rails
Uniikkeja käyntikohteita, pikkukaupunkien charmia, 
silmiä hivelevää maalaismaisemaa, värikästä 
makumatkaa ja matkustamista rennosti raiteita 
pitkin. Näistä on syntynyt Kristina Rails, aivan uusi, 
vastuullinen ja ympärivuotinen yhteismatkatuote, 
joka tuo myös kotimaan matkailulle piristävän ja 
tavanomaisesta poikkeavan ulottuvuuden!

KRISTINA RAILS LYHYESTI

• Täyttä lomaa alusta loppuun. Yhdellä varauksella 
 saat kokonaisvaltaisen matkapaketin, jossa 
 huolehdimme puolestasi kaikki käytännön 
 järjestelyt. Voit keskittyä nauttimaan mukavista 
 matkaelämyksistä kokeneen matkanjohtajan 
 opastuksella.

• Raiteita pitkin. Pidemmät matkasiirtymät tehdään  
 mukavasti tilavassa junavaunussa. Matkapäivinä
 siirrytään junalla uuteen kohteeseen, jossa myös  
 yövytään.

• Paikallistuntemusta ja harvinaisempia vierailu-
 kohteita. Päivittäin vaihtuvissa kiinnostavissa 
 kohteissa on aina paikallinen kohdeopas 
 huolehtimassa, että saat vierailustasi kaiken irti.

• Yksilöllistä ja tasokasta majoitusta. Majoituksiin 
 on valittu hyvätasoisia, pääsääntöisesti perhe-
 omisteisia hotelleja, joissa jokaisessa on oma 
 erityinen luonteensa.

• Vastuullinen tapa matkustaa. Rails-palvelu 
 rakentuu pitkälle paikallisten pienyrittäjien 
 ympärille ja junamatkustamisen hiilidioksidi-
 päästöt on kokonaan kompensoitu.

Kotimaan elämyksiä uudella tavalla!

”Rails-matka oli 
ehdottomasti kokeilun 

arvoinen uutuus. 
Pidemmät osuudet 

tilavassa extra-vaunussa 
ja paikalliskohteisiin 

leppoisasti bussin kyydissä. 
Monta uutta mielenkiintoista 
kohdetta myös tutummissa 

kaupungeissa. Kolin 
maisemiakin pääsi 

ihailemaan ilman ruuhkia. 
Kotimaassakin on paljon 

uutta näkemistä ja näin se 
onnistuu tosi vaivattomasti.”

Asiakaspalaute, kesä 2021

www.kristina.fi/rails
www.kristina.fi/rails


Kaikki junaristeilymme KRISTINA.FI/RAILS
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Suorapostituksen osoitelähde: 
Kristina Cruises Oy asiakas- ja 
markkinointirekisteri

Tutustu tietosuojakäytäntöömme 
www.kristina.fi/tietosuoja

Matkamyynti puh. 05 211 44

Palvelemme ma-pe 10-16

Varaukset myös kristina.fi
Kristina Cruises Oy 
Kirkkokatu 16, 48100 KOTKA
puh. 05 211 44 | info@kristina.fi
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TRAALI PAINOTUOTE

IRLANNIN KIERTOMATKA
LÄHDÖT 10.7. ja 14.8.2022 | 5 yötä
Hinnat alk. 2 295 € / hlö

Lähde kokemaan ja näkemään parhainta Irlantia 
Wild Atlantic Way -maisemareitillä! Tällä viiden yön 
yhteismatkalla on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä 
junalla ja bussilla kiertäen Irlannin etelä- ja länsi-
rannikon kauneimpia meri- ja vuoristomaisemia, 
unohtamatta Irlannin pääkaupunkia Dublinia. Läh-
de kanssamme kokemaan Irlantia parhaimmillaan!

Matka alkaa viihtyisästä Dublinista, joka on yhdis-
telmä vanhaa arkkitehtuuria, välitöntä tunnelmaa 
ja perinteikkäitä pubeja. Seuraavana päivänä kiskot 
vievät sinut Irlannin kauniisiin maaseutumaisemiin 
ja kohti Corkia, jossa pääset tutustumaan kuului-
saan Blarneyn linnaan. Vierailet myös merenranta-
kaupunki Cobhissa ennen majoittumista Killarneys-
sä. Seuraavan päivän kohokohta on 179 km pitkä 
Ring of Kerry -bussikierros, jonka sanotaan olevan 
Euroopan yksi kauneimmista maisemareiteistä.

Seuraavien päivien aikana tutustut Limerickin kau-
punkiin ja Bunrattyn linnaan. Moherin kalliot ovat 
taas Euroopan korkeimpia rantakalliota, Galway 
hurmaa keskiaikaisilla piirteitään.  Suo- ja vuoris-
toalueista tunnettu Connemara on yksi viidennen 
matkapäivän kohteista. Irlannin kierros päättyy 
takaisin Dubliniin, josta paluulento Suomeen.

Matkan kaikki yöpymiset ovat 4* keskusta-
hotelleissa.

Hintaan sis.: Lennot Helsingistä, hotelliyöpymiset, kuljetukset, matkaohjelman mukaiset ruokailut, matka-
ohjelman mukainen ohjelma ja Kristinan matkanjohtajan palvelut.

Dublin

IRLANTI

Cork

Cóbh
Killarney 

Limerick

Galway & 
Connemara

UUTTA!

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

