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Valmistaudumme
matkailun avautumiseen

Minulta kysytään aika usein – mitä kuuluu? Aistin aina kysymyksen 
taustalla pientä huolta, mikä onkin ymmärrettävää. Voin kuitenkin 
aidosti vastata – kiitos kysymästä, meille kuuluu olosuhteisiin näh-
den hyvää. Tämän kuluneen poikkeuksellisen vuoden aikana emme 
suinkaan ole jääneet paikoillemme, vaan Kristinalla on tehty laajasti 
työtä uuden ajan alkua varten. Olemme kehittäneet ja uudistaneet 
matkatarjontaamme samalla tuottaen tulevia matkoja normaalissa 
aikataulussaan, ja meillä on erityisesti asiakaskokemukseen kohden-
tuva mittava digitalisoitumisprojekti meneillään. Kun vuosi ehtii vielä 
pidemmälle, niin muutakin uudistusta on tulossa!  Vastaukseni – kiitos 
hyvää – kuvastaa samalla tulevaisuuteen luottavaisesti suuntaamista. 
Laajan asiakaskuntamme meille eri tavoin lähettämät viestit vahvista-
vat sen mihin itsekin tukevasti uskomme – yhteinen matkamme jat-
kuu, kun matkailu jälleen avautuu.
 

KRISTINAN MATKASSA RAITEILLA

Kotimaan matkailu on kuluneen vuoden aikana ollut vahvasti esillä 
niin päättäjien, alan toimijoiden kuin matkustamista suunnittelevien 
suomalaisten puheissa. Suomesta on löytynyt monenmoista hienoa 
kohdetta, jonka olemassaolosta ei aiemmin ollut laajasti tietoakaan. 
Samalla ovat nousseet uuteen arvoon pienemmät kohteet, yksilölli-
syys, paikallisuus ja yrittäjävetoiset toimijat. Tämä jos mikä on todella 
tervetullutta. Matkaelämysten kokeminen yksilöllisesti yhdessä on 
olennainen osa Kristinan matkaa. Kesän 2021 uudenlaiset yksilölliset 
yhteismatkat junalla ovat uusi askel kohti elämyksellistä, ennakkoluu-
lotonta ja samalla vastuullista matkustamista. Kristina RAILS tuoteper-
he tulee laajentamaan matkavalikoimaamme aivan uudelle ulottu-
vuudelle! (Lue lisää s. 20)

TOIMITUSJOHTAJAN PESTISSÄ VAHDINVAIHTO

Helmikuun alussa tänä vuonna koitti minun aikani lähteä luotsaa-
maan isän ja velipojan jalanjäljillä perheyhtiötämme eteenpäin. Olen 
kiitollinen tästä mahdollisuudesta, vaikka poikkeukselliset ajat nyt 
ovatkin. Toivotan Mikolle leppoisia eläkepäiviä – ne olet kyllä todella 
ansainnut! 

Lue lisää: Kristinan pitkäaikainen toimitusjohtaja Mikko Partanen siir-
tyy eläkkeelle www.kristina.fi/uuden-ajan-alku 

Vuosien varrella kasvanut laaja ja uskollinen asiakaskunta, sitoutu-
nut ja työstään innostunut ammattitaitoinen henkilökuntamme sekä 
maailmanlaajuinen, pitkäaikainen yhteistyökumppaneiden verkosto 
on todella vahva perusta, mille rakentaa uutta Kristinaa. Lähden in-
nolla luotsaamaan lähes 70 vuotisen historian omaavaa perheyritys-
tämme kohti valoisaa tulevaisuutta. Kiitos että olet mukana!  
 

Lämpimin terveisin,

PÄÄKIRJOITUS KRISTINA

Olemme päivä päivältä lähempänä sitä hetkeä, kun matkustami-
nen myös ulkomaille asteittain avautuu. Hyvään vauhtiin päässyt 
maailmanlaajuinen rokottaminen, eri valtioiden määrittelemät sel-
keät maahantulo-ohjeet myös koronavirusepidemian osalta sekä 
EU:n suunnitelmat yhteisestä koronatodistuskäytännöstä, johon 
myös Suomen viranomaiset ovat löytäneet hyvän teknisen järjes-
telyn, ovat kaikki vakaita askeleita kohti matkailun avautumista. 
Meidän on nyt vaan maltettava pysyä kotosalla vielä hetki. 

KRISTINAN MATKATARJONTAA VARATTAVISSA 
JO SYKSYLLE 2022 ASTI

Vaikka matkojen toteuttaminen on ollut tauolla jo täyden vuoden, 
on Kristinan matkatuotanto pyörinyt eteenpäin tutussa aikatau-
lussaan, jopa tavanomaista pidemmälle ulottuvilla suunnitelmil-
la. Risteilylomamme on juuri julkaistu maaliskuun loppuun 2022 
asti ja sen lisäksi meillä on ilo esitellä jo ennakkotiedot Euroopan 
jokiristeilytarjonnasta myös kevään, kesän ja syksyn 2022 osalta. 
Tällaisen pitkän ja poikkeuksellisen matkaseisokin jälkeen on suuri 
kysyntä kaikelle matkustamiselle ja halusimme tarjota mahdolli-
suuden matkan ennakkovaraamiseen jo pitkälle tulevaan. Ristei-
lylomien lisäksi olemme luoneet kesälle 2021 hienon kattauksen 
yksilöllisiä yhteismatkoja myös Suomessa – aivan uudenlaisessa 
muodossa. 

Aloitamme matkojemme toteuttamisen, kun sille on edellytykset 
ja matkustusta avataan viranomaisten toimesta. Jos sinulla on 
matkustushaaveita ja -aikomuksia kuluvalle tai ensi vuodelle, mat-
kan varaus todellakin kannattaa tehdä ajoissa. Suomalaisten pa-
toutunut matkustustarve tulee ilman muuta ilmenemään nopeasti 
loppuunmyytyinä matkoina ja kaikille halukkaille ei paikkoja vält-
tämättä riitä. Lisäksi on hyvä huomioida Kristinan erityisen hyvät 
muutos- ja peruutusehdot tämän poikkeavan tilanteen takia. Voit 
muuttaa tai perua matkasi vielä 31 pv ennen lähtöpäivää kuluitta.  

TERVEYSTURVALLINEN MATKUSTAMINEN 

Risteilyalukset ovat jo ennen pandemiaa olleet huolellisia hygie-
niakäytännöistä ja näiden osalta tullaan jatkossa entistäkin tar-

kempiin normeihin. Noudatamme matkoillamme tarkasti niin pai-
kallisviranomaisten, varustamojen, lentoyhtiöiden kuin muidenkin 
kuljetusyhtiöiden ohjeita terveysturvalliseen matkustamiseen.

Matkustamisen mahdollistavassa koronatodistussuunnitelmassa 
edellytetään saatu koronarokote, sairastettu koronatauti tai tuore 
negatiivinen koronatestitulos. Mikäli sinulla on tarvetta koronates-
tille, tarjoamme mahdollisuuden edulliseen PCR-testiin (99 €) tai 
antigeenitestiin (29 €) yhteistyökumppanimme kautta. Testi on 
saatavilla tällä hetkellä pääkaupunkiseudun lisäksi Turussa, Tam-
pereen seudulla, Seinäjoki-Vaasa-alueella, Kuopiossa, Rovaniemel-
lä sekä Oulun, Lappeenrannan, Lahden ja Jyväskylän alueella. Saat 
tarkemmat ja ajantasaiset tiedot tästä testimahdollisuudesta mat-
kavarauksesi yhteydessä. 

KRISTINAN VASTUULLISUUSOHJELMA 
LAAJENEE

Lähtemällä Kristinan matkaan kasvatat Suomeen uuttaa metsää 
ja työllistät suomalaisia nuoria. Olemme päättäneet osallistua vas-
tuullisuustekona Taimitekoon, joka avulla emme vain kompensoi 
hiilidioksipäästöjä vaan mahdollistamme suomalaisten nuorten 
työllistämistä istutustöihin.  Olemme luokitelleet ulkopuolisen 
asiantuntija (D-mat Oy) laskelmien avulla matkamme ja määritel-
leet istutettavien taimien määrä jokaista matkalla ollutta matkus-
tajaa kohden. Vastuullisuusteko on Kristinan tapaan sisällytetty 
matkasi hintaan! 

Lue lisää www.kristina.fi/vastuullisuus 

Mikä on Taimiteko? Taimiteossa ryhdytään konkreettisiin toimen-
piteisiin hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi. Tavoitteena on 
kasvattaa hiilinieluja Suomeen ja istuttaa 10 000 hehtaaria uutta 
metsää vuoteen 2030 mennessä. Uusia puita syntyisi yhteensä 
noin 20 miljoonaa kappaletta. Taimia istuttavat suomalaiset nuoret 
osana 4H – yhdistyksen toimintaa. Tasavallan presidentti Niinistö 
on lupautunut Taimiteko-toiminnan suojelijaksi. 

Lue lisää  www.taimiteko.fi 

Uuden ajan alku

JOUSTAVAT MUUTOS- JA PERUUTUSEHDOT

Olemme helpottaneet matkapäätöksesi tekoa ja muutta-
neet erityisehtoja joustavammaksi. 

Voit nyt suunnitelmiesi muuttuessa peruuttaa tai muut-
taa matka-ajankohtaa kuluitta vielä 31 vrk ennen lähtö-
päivää.  Päivitetyt erityisehdot koskevat kaikkia 1.10.2020 
alkaen tehtyjä uusia varauksia (pl. Kristinan Löytöretket.)

Tiesithän, jos me matkanjärjestäjänä joudumme peruutta-
maan matkan esim. viranomaismääräysten takia, voit ku-
luitta siirtää varauksesi toiseen ajankohtaan tai palautamme 
maksamasi maksut täysimääräisenä takaisin. 

Kaikkiin Kristinan matkoihin sovelletaan yleisiä matkapaket-
tiehtoja, joita on täydennetty erityis- ja lisäehdoilla. Matkat 
on suojattu Kuluttajaviraston vakuudella.

www.kristina.fi/joustavat-ehdot  

Pidä potkurit pyörimässä! Isä-Keijon ensimmäisen matkustaja-
veneen potkuri vuodelta 1952 on seurannut mukana kaikki 
nämä vuodet.

ANU MARKKANEN
Toimitusjohtaja

http://www.kristina.fi
http://www.kristina.fi/lahto/matkan
http://www.kristina.fi/uuden-ajan-alku
http://www.kristina.fi/vastuullisuus
http://www.taimiteko.fi
http://www.kristina.fi/joustavat-ehdot
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KANARIANSAARET JA MADEIRA
LÄHDÖT 30.11.2021 JA 8.3.2022

7 yötä • m/s Marella Explorer
Hinnat alk. 1 595 € / hlö | thcan37 | thcan42

Kutsuvia kaupunkeja, kauniita hiekkarantoja ja vaelluspolkuja 
salaperäisissä muinaismetsissä – nautiskele risteilykohteiden 
hienoista näkymistä ja tunnelmista tai vietä aktiivista puuhalo-
maa. Risteily alkaa Teneriffan viihtyisästä pääkaupungista Santa 
Cruzista. Vehreällä La Palmalla voit samoilla kansallispuistossa, 
joka sijaitsee ikivanhan tulivuoren kraatterissa. Saaren rauhai-
sa pääkaupunki on kanarialaisen arkkitehtuurin tyylinäyte ko-
risteellisine parvekkeineen ja värikkäine taloineen. Madeiralla 
viivyt yön yli. Subtrooppisen kasvillisuuden verhoama saari on 
kuin valtava puutarha. Siellä tuoksuu kukille, saaren nimikko-
viinille ja kauppahallin eksoottisille hedelmille. Lanzarotella 
viimeistään huomaat, miten erilaisia Kanarian saaret ovat.  
Täällä houkuttelevat pitkät mustat rantahietikot ja omanlaisen 
arkkitehtuurin omaavat valkoiset kylät sekä maanalaiset laava-
luovat ja -tunnelit. Herkuttelua, shoppailua ja katuvilinää – ris-
teilyn toiseksi viimeinen satama Las Palmas näyttää mallia, että 
Kanariallakin voi viettää kaupunkilomaa.

KANARIANSAARET, 
MADEIRA JA MAROKKO

LÄHDÖT 11.1. JA 8.2.2022
7 yötä • m/s Marella Explorer

Hinnat alk. 1 595 € / hlö | thcan40 | thcan41

Vehreitä jyrkänteitä, kauniita hiekkarantoja ja vaelluspolkuja sa-
laperäisissä muinaismetsissä – nautiskele risteilykohteiden hie-
noista näkymistä ja tunnelmista tai vietä aktiivista puuhalomaa. 
Risteily alkaa Santa Cruzin mukaansatempaavassa kaupunkihyöri-
nässä. Vehreällä La Palmalla voit samoilla kansallispuistossa, joka 
sijaitsee ikivanhan tulivuoren kraatterissa. Saaren rauhaisa pää-
kaupunki on kanarialaisen arkkitehtuurin tyylinäyte koristeellisine 
parvekkeineen ja värikkäine taloineen. Subtrooppisen kasvillisuu-
den verhoama Madeira on kuin valtava puutarha. Siellä tuoksuu 
kukille, saaren nimikkoviinille ja kauppahallin eksoottisille hedel-
mille. Marokossa, Agadirin suuressa soukissa, ilmaa parfymoivat 
mausteiden ja yrttien aromit. Samoilta markkinoilta löydät myös 
oivat tuliaiset nahkatuotteista mattoihin ja käsitöihin. Lanzarotel-
la houkuttelevat pitkät rantahietikot ja valkoiset kylät sekä maa-
nalaiset laavaluovat ja -tunnelit. Gran Canarialla voit nauttia Las 
Palmasin kaupunkitunnelmasta.

KANARIANSAARTEN MAKUJA 
JA MADEIRA

LÄHDÖT 21.12.2021 JOULURISTEILY, 
15.2. JA 29.3.2022

7 yötä • m/s Marella Explorer
Hinnat alk. 1695 € / hlö, Jouluristeily alk. 2 195€ / hlö

thcan38 | thcan43 | thcan44

Haaveiletko lomasta, joka tuoksuu hiekkarannoille ja aurinkovoiteel-
le, ikivihreille puutarhoille ja suolaiselle merelle? Mitäpä, jos rentou-
tuisit talven lomaviikolla aurinkoisella ja ihanan huolettomalla ristei-
lyllä, Atlantin saarten lempeässä lämmössä!
 Lähtösatama Santa Cruz on Teneriffan viihtyisä pääkaupunki. Seu-
raavana on vuorossa omaleimainen Lanzarote, missä voit paistatella 
päivää rantakylän hietikolla ja katukahviloissa, tai kuljeskella kansal-
lispuiston kuumaisemissa. Vihreällä La Gomeran saarella, rytmi on hi-
taampi kuin muualla Kanarialla. Tee retki mystisiin laakeripuumetsiin 
tai ihastele pääkaupungin värikkäitä taloja ja kylämäistä tunnelmaa. 
Jouluaattona Madeiralla ehdit vaikka, viinilasilliselle Funchalin van-
haankaupunkiin sekä ihailemaan jouluvaloihin kiedottua keskustaa. 
Luonnonkauniilta Madeiralta pääset Fuerteventuran upeiden hiek-
karantojen äärelle. Sitten on vuorossa herkuttelua, 
shoppailua ja 
katuvilinää – 
Las Palmas näyttää 
mallia, että 
Kanariallakin 
voi viettää 
kaupunkilomaa. 
Rentouttava 
jouluinen risteilyviikko 
päättyy Teneriffalle.

Las Palmas
GRAN 
CANARIA

Santa Cruz 
de Tenerife
TENERIFFA

Puerto del Rosario 
FUERTEVENTURA 

Santa Cruz 
de La Palma 
LA PALMA

Playa Blanca 
LANZAROTE

Funchal
MADEIRA

UUDEN VUODEN RISTEILY 
– KANARIANSAARET & MADEIRA

LÄHTÖ 28.12.2021
7 yötä • m/s Marella Explorer
Hinnat alk. 2 195 € / hlö | thcan39 

Nautiskele vuoden pimeimmästä ajasta Kanarian auringossa! Koe 
Madeiran mahtavat ilotulitukset, rentoudu rannoilla ja reippaile 
luonnossa. Uudenvuoden 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 män-
tymetsien tuoksu – saarella on vehreää, rauhallista ja perinteistä. 
Lanzarotella odottelee karunkaunis luonto ja omintakeinen, vie-
hättävä arkkitehtuuri. Pysähdyt päiväksi suositulle Playa Blancalle. 
Madeiralla saat nauttia puutarhojen vehmaudesta, vuorten jyl-
hyydestä ja viinin makeudesta. Täällä vietät ikimuistoista uuden 
vuoden juhlaa! Seuraavana päivänä on vuorossa Fuerteventuran 
upeat hiekkarannat. Viimeistä risteilypäivää pääset viettämään 
Las Palmasn ostos- ja ravintolakaduilla. Uuden vuoden risteily 
päättyy takaisin Teneriffalle, joka on Teide-tulivuoren koti.

Las Palmas
GRAN CANARIA

Santa Cruz de 
Tenerife
TENERIFFA

Funchal
MADEIRA

Arrecife
LANZAROTE

Santa Cruz de 
La Palma
LA PALMA

Las Palmas
GRAN CANARIA

Santa Cruz de 
Tenerife
TENERIFFA

Funchal
MADEIRA

Agadir 
MAROKKO

Arrecife
LANZAROTE

Santa Cruz de 
La Palma
LA PALMA

TALVI 2021-22

KRISTINAN 
ENSI TALVEN KAIKKI 

MATKAT ON JULKAISTU!

Lähde viettämään lomaa 
Kanariansaarille tai pidemmälle 

Karibian lämpöön. Jos pidät 
eksoottisista kohteista, tarjoilemme 

sinulle kattauksellisen Afrikkaa, 
Australiaa ja Aasiaa. Euroopan 

joenvarsien jouluiset tunnelmat 
tulevat tutuksi rauhallisilla jokiristeilyillä. 

Kristinan yhteismatkoilla voit keskittyä 
täysillä unohtumattomiin maisemiin, 
elämyksiin ja kokemuksiin kokeneen 

matkanjohtajan opastuksella.

TALVI 2021-22

Hintaan sis.: 
Lennot Helsin-
gistä, kuljetukset, 
risteily täysihoidol-
la, palvelurahat, 
juomapaketti ja 
Kristinan matkan-
johtajan palvelut. 
Retkipaketti 
lisämaksusta.

Ennakkovaraajan ETU:
KRISTINAN RETKIPAKETTI 

VELOITUKSETTA!

Paketti sisältää kolme retkeä. 

Retkietuja on saatavilla rajoitetusti.
Etu koskee Kanarian ja Karibian risteilyjä 

(poislukien Atlantin ylitys)

Las Palmas
GRAN 
CANARIA

Santa Cruz 
de Tenerife
TENERIFFA

Puerto del Rosario 
FUERTEVENTURA 

Playa Blanca 
LANZAROTE

Funchal
MADEIRA

San Sebastian 
LA GOMERA

http://www.kristina.fi
http://www.kristina.fi/lahto/matkan
http://www.kristina.fi/kanaria
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ATLANTIN YLITYS ESPANJASTA 
KANARIANSAARTEN JA 

KAP VERDEN KAUTTA KARIBIALLE
LÄHTÖ 26.10.2021

20 yötä • m/s Marella Discovery
Hinnat alk. 3 195 € / hlö | thcar23 

Herkkujen täyteisiä, leppoisia meripäiviä ja lumoavia trooppisia 
saaria – lähde rentoutumaan ikimuistoiselle risteilylle Atlantin yli 
Karibialle! Koe samalla risteilyllä Kanaria, Kap Verde ja Itä-Karibian 
saaret. Valtamerta ylittäessä kiire kaikkoaa, mutta pitkästyminen 
ei vaivaa; matkanteko viihtyisällä risteilylaivalla on nautinnollinen 
kokemus, jonka kruunaavat hienot satamakohteet.
Lähtösatamana on Mallorcan kulttuurikaupunki Palma. Lanza-
rotella houkuttelevat pitkät rantahietikot ja valkoiset kylät sekä 
maanalaiset laavaluovat ja -tunnelit. Teneriffalla voit nousta köy-
siradalla Espanjan korkeimman vuorenhuipun tuntumaan tai 
nauttia viihtyisästä Santa Cruzin kaupungista. Jatkat matkaasi 
etelään ja kohtaat tuliperäisistä Kap Verden kaksi – kapverdeläistä 
elämää huokuvan Santiagon sekä kulttuurisaaren São Vicenten. 
Meripäivien jälkeen alkaa lomasi Karibialla. Joka päivä on edessä 
uusi, erilainen saari. Antigua huokuu ylellistä ja levollista tunnel-
maa, pienen St Kittsin näkymiä voi ihailla vaikkapa maisemajunan 
kyydistä. Ranskaan kuuluvan Guadeloupen nähtävyyksiä ovat 
vuoret, hiekkarannat ja vesiputoukset. Matkan dramaattisimmat 
pinnanmuodot löytynevät uhkealta St Lucialta. Hedelmällisellä 
Grenadalla kukoistavat mausteet ja hedelmät, ja sen pääkaupunki 
on Karibian somimpia satamia. Täältä suuntaat vielä Barbadoksen 
rommisaarelle, risteilyn päätepisteeseen. 

JAPANIN JA ETELÄ-KOREAN 
RISTEILY

LÄHTÖ 8.11.2021
11 yötä • m/s Norwegian Sun

Hinnat alk. 3 995 € / hlö | Löytöretki | ncaa1 

Tokio (Japani) – Mount Fuji (Shimizu, Japani) – 
Nagoya (Japani) – Kyoto (Osaka, Japani) – Beppu (Japani) – 

Kanmonin salmi – Busan (Etelä-Korea) – 
Nagasaki (Japani) – Kagoshima (Japani) – 

Tokio, Yokohama (Japani)

Vuosituhantista historiaa ja modernien metropolien huumaa – 
lähde kiertomatkalle moni-ilmeiseen, hurmaavaan Japaniin, naut-
timaan runollisista maisemista ja maan omintakeisesta kulttuu-
rista. Kiehtovaan risteilyyn tuo lisämaustetta visiitti Etelä-Korean 
kansainvälisimpään kaupunkiin.  

ETELÄ-AFRIKAN JA NAMIBIAN 
RISTEILY

LÄHTÖ 31.12.2021
15 yötä • m/s Norwegian Jade

Hinnat alk. 5 745 € | Löytöretki | ncaf1

Kapkaupunki – Mossel Bay – Port Elizabeth – Richards Bay –
 Durban – Lüderitz (Namibia) – Walvis Bay (Namibia) - Kapkaupunki

Koe eksoottinen Etelä-Afrikka ja Namibia mukavasti risteillen – 
suuntaa seudulle, jossa maisemat huikaisevat ja luonto on hen-
keäsalpaavaa. Saat kierrellä upeassa Kapkaupungissa, tarkkailla 
villieläimiä suojelualueilla sekä tutustua seudun perinteiseen ja 
moderniin kulttuuriin.

TALVI 2021-22TALVI 2021-22

Ennakkovaraajan ETU:
KRISTINAN RETKIPAKETTI 

VELOITUKSETTA!

Paketti sisältää kolme retkeä. 

Retkietuja on saatavilla rajoitetusti.
Etu koskee Kanarian ja Karibian risteilyjä 

(poislukien Atlantin ylitys)

AUSTRALIAN JA UUDEN-SEELANNIN 
RISTEILY

LÄHTÖ 15.2.2022
17 yötä • m/s Oosterdam

Hinta-arvio alk. 5 895 € | Löytöretki | hoau1

Sydney (Australia) – Port Arthur (Australia) – Hobart (Tasmania) – 
Melbourne (Australia) – Fjordlandin kansallispuisto/Milford Sounf – 

Port Chalmers (Uusi-Seelanti) – Lyttelton (Uusi-Seelanti) – 
Picton (Uusi-Seelanti) – Wellington (Uusi-Seelanti) – Napier 

(Uusi-Seelanti) – Tauranga (Uusi-Seelanti) – Auckland (Uusi-Seelanti)

Nyt voit lähteä todelliselle unelmien kiertomatkalle risteillen – 
ihailemaan Australian ja Uuden-Seelannin uskomattomia maise-
mia ja kauniita kaupunkeja sekä viettämään nautinnollisia ristei-
lypäiviä merellä. Lumoava luonto, kulttuurikohteet ja kulinaariset 
elämykset odottavat! 

MEKONGJOEN RISTEILY 
VIETNAMISTA KAMBODŽAAN

LÄHTÖ 5.1.2022
13 yötä • m/s Indochine

Hinnat alk. 4 595 € | Löytöretki | mek17

Vietnam – Kambodža

Näe maailmankuulut Angkorin temppelit ja Mekongjoen sym-
paattiset kylät! Tutustu Vietnamin ja Kambodžan perinteisiin ja 
historiaan, sekä maiden energiseen ja nopeasti muuttuvaan ny-
kyelämään. Tämä jokiristeily on leppoisa tapa astua Kaukoidän 
eksotiikkaan ja ihmeisiin. 

ATLANTTI

Antigua

St. Lucia
Barbados

Grenada

Mallorca

Lanzarote
Teneri� a

Kap Verden 
saaret

St. Kitts

Guadeloupe

Bridgetown 
BARBADOS

Road Town 
BRITTILÄISET 
NEITSYTSAARET

Philipsburg 
ST MAARTEN 

Basseterre 
ST KITTS

St. John’s 
ANTIGUARoseau

DOMINICA

Uutta! Uutta! 

Uutta! 

Hintaan sis.: Lennot Helsingistä, kuljetukset, hotellimajoitukset, risteily täysihoidolla, palvelurahat, juomapaketti ja Kristinan matkanjohtajan 
palvelut. Retkitarjonta vaihtelee risteilyittäin.

KARIBIAN RISTEILY 
ABC-SAARILLE

LÄHDÖT 18.12.2021 JOULURISTEILY
JA 15.1.2022

10 yötä • m/s Marella Discovery
Hinnat alk. 2 645 € / hlö | thcar24  | thcar25

Lekottele liidunvalkeilla palmurannoilla, pulahda meren turkoo-
siin 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!

ITÄ-KARIBIAN RISTEILY
LÄHDÖT 5.2. JA 5.3.2022

10 yötä • m/s Marella Discovery
Hinnat alk. 2 695 € / hlö | thcar26  | thcar27

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

KAUKORISTEILYJÄ

KRISTINAN 
MATKATARJONTA 

TÄYDENTYY 
VALIKOIDUILLA 

NORWEGIAN CRUISE 
LINEN RISTEILYILLÄ.

http://www.kristina.fi
http://www.kristina.fi/lahto/matkan
http://www.kristina.fi/karibia
http://www.kristina.fi/loytoretki
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  Jouluajan 
  matkoja 
  Tonavalla

RANSKA

LOIRE

Nantes

Saint Nazaire
Ancenis

Boucemaine

Angers

The Châteaux 
of the Loire

JOULURISTEILY LOIRELLA 
LÄHTÖ 22.12.2021

5 yötä • m/s Loire Princesse
Hinnat alk.1 995 € / hlö | loir3 

Keskiaikaisia linnoja ja renessanssikartanoita, maineikkaiden viini-
alueiden antimia ja makunystyröitä helliviä herkkuja – jokiristeily 
Ranskassa on ihana tapa nauttia joulusta ja tutustua hurmaavaan 
Loiren laaksoon! Levollista matkantekoa siivittävät idylliset maa-
laismaisemat, juhlaan sonnustautuneet kaupungit ja rentoutta-
van kiireetön tunnelma.

Risteilyn aluksi esittäytyy viihtyisä Nantes vanhoine kujineen, kirk-
koineen ja kiehtovine museoineen. Atlantin rannikon tuntumassa 
Saint-Nazairessa saat perehtyä valtamerialusten ja toisen maail-
mansodan aikaiseen historiaan. Jouluaattona voit tunnelmoida 
Muscadetin arvostetulla viininviljelysalueella, ja joulupäivänä 
kyläillä arkkitehtuurillaan kunnostautuneessa Angersissa, jonka 
komistus on massiivinen linnoitus arvokkaine seinävaatteineen.

Matkan lopulla vietät päivää Unescon maailmanperintökohteisiin 
lukeutuvalla seudulla, joka on kaupunkeineen ja kylineen, linnoi-
neen ja puutarhoineen ranskalaista kulttuurimaisemaa kauneim-
millaan. Tästä joulusta jää aivan erityisen nautinnollinen ja lämmin 
muisto!

TONAVAN PÄÄKAUPUNKIEN 
JOULUTORIT

LÄHTÖ 27.11.2021
4 yötä • m/s Der Kleine Prinz
Hinnat alk. 1 125 € / hlö | ton116 

Astu joulun taikaan Keski-Euroopan ihanilla joulutoreilla. Tonavan 
upeat pääkaupungit – Wien, Budapest ja Bratislava – ovat kau-
neimmillaan ja kutsuvimmillaan valonauhojen tuikkeessa ja koris-
teisiin kiedottuina. Nyt voit kokea koko kolmikon nautinnollisesti 
ja vaivattomasti, Tonavalla risteillen.

Historialliset puitteet luovat mitä tunnelmallisimmat kulissit ko-
juille, joissa myydään joulukoristeita, herkkuja ja lämmittäviä 
juomia. Pääset kuljeksimaan Freyung-aukiolle Wieniin, jossa on 
pidetty joulutoria jo vuodesta 1772. Kaupungin suurimmat ja 
kauneimmat markkinat kohtaat raatihuoneen edustalta – itse 
rakennuskin on kuin prinsessasadusta linnamaisine torneineen. 
Budapestin isoin joulutori levittyy kaupungin sydämessä, Vörös-
martyn aukiolla. Näistä kojuista voi tarttua mukaan joululahja, 
jos toinenkin. Herkullisia lahjaideoita ja joulupöydän tarjottavia 
voi löytyä myös perinteikkäästä kauppahallista. Bratislavan jou-
lumarkkinoilla, soman vanhankaupungin ytimessä, voit maistella 
vaikkapa paikallista erikoisuutta, lämmintä hunajaviiniä. Tästä ris-
teilystä alkaa joulun odotus!

JOULURISTEILY ETELÄISELLÄ 
TONAVALLA 

LÄHTÖ 21.12.2021
6 yötä • m/s Der Kleine Prinz
Hinnat alk. 1 695 € / hlö | ton117 

Tee joulustasi aivan erityinen – vietä se Keski-Euroopan nostalgiaa 
huokuvilla joulutoreilla, upeissa juhlaan somistetuissa pääkau-
pungeissa 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 pikku-
junan kyydissä. Jouluaattona ihailet Budapestin nähtävyyksiä ja 
siemailet kenties hehkuviiniä kaupungin sydämessä. Joulupäi-
vää vietetään Unkarin ja Serbian rajakaupungeissa, Mohacsissa & 
Pecsissä. Serbiassa tutustut viihtyisään Novi Sadin kaupunkiin ja 
historialliseen ortodoksiluostariin. Ennen kotiinpaluuta pyörähdät 
vielä Belgradissa, joka säväyttää komeine linnoituksineen ja kirk-
koineen.

TALVI 2021-22

ITÄVALTA

SLOVAKIA

UNKARI

TONAVA

Bratislava

Budapest

Wien

ITÄVALTA

SLOVAKIA

SERBIA

UNKARI

TONAVA
Bratislava

Budapest

Wien

Mohacs & Pecs

Novi Sad

Belgrad

Hintaan sis.: Lennot Helsingistä, kuljetukset, risteily täysihoidolla, juomapaketti, matkaohjelman mukaiset suomeksi tulkatut retket ja Kristinan 
matkanjohtajien palvelut.

Tutustu tämän aukeaman matkoihin: www.kristina.fi/jouluaika
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

KRISTINA

Olemme koostaneet käsillesi uniikin 
Kristinan tuotepaketin, joka vastaa 

tämän poikkeusajan päivittäisiä tarpeita. 
Jokainen tuote on valittu huolella ja ajatuksella. 

Ne on tuotettu suomalaisissa yksityisissä 
yrityksissä, sillä haluamme tukea näillä 

valinnoilla suomalaista yrittäjyyttä.

Lue lisää ja tilaa:
www.kristina.fi/tuotepaketti

tai soita 05 - 211 44 (ma-to klo 10-14)

Kristinan 
tuotepaketti

Kyrön Käsidesi, 
Ole Hyvä käsisaippua ja 

KOTONA sisustus vohvelipyyhe. 

Kaikki Kristina Cruises nimikoituina.

Tuotepaketin hinta 39 €

Tilaa uniikki 

Jouluristeily 
Ranskassa

http://www.kristina.fi
http://www.kristina.fi/lahto/matkan
http://www.kristina.fi/jouluaika
http://www.kristina.fi/tuotepaketti
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SEINEN RISTEILY 
LÄHTÖ 28.8.2021

6 yötä • m/s Botticelli
Hinnat alk. 1 895 € / hlö | sei24

LÄHTÖ 28.9.2021
6 yötä • m/s Renoir

Hinnat alk. 1995 € / hlö | sei25

Tutustu Seinen varrella oleviin historiallisiin kaupunkeihin, syvenny 
runollisiin maisemiin ja ranskalaisen keittiön antimiin.Samoile maa-
ilmankuulussa puutarhassa, joka on kuin impressionistisesta maala-
uksesta.

Seine vetää puoleensa jo matkan alkupäivinä Pariisissa; kaupungin 
monet kuuluisat nähtävyydet kohoavat joen varsilla. Ensimmäisenä 
risteilypäivänä pysähdymme Poissyssä, josta teemme retken upeaan 
Versaillesin palatsiin. Illaksi laiva saapuu La Rocheen. Seuraavana päi-
vänä vuorossa on yksi Normandian kohokohdista: monien kirkkojen 
komistama Rouen, jossa on paljon hienoa, vanhaa katseltavaa. Duclai-
rista voi lähteä retkelle Jumiègesin luostariin. Jatkamme hurmaavaan 
Honfleuriin ja nautimme kaupungin viehättävistä herkkupuodeista ja 
ranskalaisesta ravintolatarjonnasta.

SAÔNE- JA RHÔNEJOKI & 
PROVENCE 

LÄHTÖ 13.9.2021
6 yötä • m/s Camargue

Hinnat alk. 2 495 € / hlö | rho15

Näe upea Avignon ja Ranskan gourmet-pääkaupunki Lyon. Lähde 
risteilemään Etelä-Ranskan kutsuvimpiin maisemiin, laatuviinien ko-
tiseudulle Rhônen laaksoon. Saat rentoutua viihtyisällä jokilaivalla sa-
malla, kun se lipuu hurmaavaan Provenceen ja joen suistolle asti. Mat-
kantekoa siivittävät vierailut historiallisissa kaupungeissa, ja kauniilla 
säällä voit nauttia alati vaihtuvista näkymistä laivan aurinkokannella.

Jokainen risteilypäivä tuo uutta koettavaa. Roomalaiset monumentit 
komistavat Vienneä ja Arlesia, jonka näkymiä Vincent van Gogh ikuisti 
maalauksiinsa. Avignonin sydämessä kohoaa Paavien mahtaileva pa-
latsi, jossa elettiin makeaa elämää. Hienoimmista maisemista kilpai-
levat Ardèchen rotkoalue kalkkikivimuodostelmineen ja Camarguen 
suistoalue, jossa vuorottelevat riisipellot, suola-altaat ja flamingojen 
lammikot. Suklaatehtaan museossa saat suun makeaksi, ja iltahä-
märässä tutustut keskiaikaiseen Viviersiin, jonka joka nurkkaa kuiskii 
mennyttä aikaa. Matkan päätteeksi ehdit kuljeskella vielä Lyonin näh-
tävyyksillä ja tehdä kierroksen Sveitsin tyylikkäässä Genevessä.

DOUROJOEN 
RISTEILY 

LÄHDÖT 13.9. JA 15.10.2021
7 yötä • m/s Infante don Henrique / m/s Gil Eanes

Hinnat alk. 2 395 € / hlö | dou48 | dou49

Jokiristeily Dourolla on makumatka verrattomiin maisemiin. Ihastu 
historiallisiin kaupunkeihin, pengerviljelmien koristamiin kukkuloihin 
ja hedelmäiseen portviiniin. Anna Portugalin vietellä!

Hurmaava Oporto johdattelee viikon tunnelmiin. Kauniisti ikääntynyt 
kaupunki on kaihoisaa fadoa, kaakelein koristeltuja kirkkoja ja hämyi-
siä portviinikellareita, joihin sopii poiketa maistiaisille. Sieltä nouset 
laivaan, joka johtaa yhä uusiin houkutuksiin. Se vie Bragan ja Vila 
Realin puutarhoille ja linnoituksille, kirkoille ja kartanoille. Pinhãon 
seudulla, viininviljelysseudun sydänmailla, levittyvät silmänkantamat-
tomiin ulottuvat köynnökset. Ehkä poikkeat päiväksi Espanjaan, näyt-
tävään Salamancaan, jota leimaa renessanssiarkkitehtuuri ja ikivanha 
yliopisto. Ferradosasta pääset tilalle siemailemaan vuosikertaviinejä. 
Lamegon pyhiinvaelluskaupungin silmäteränä on katedraali ja sinne 
johtava pitkä, koristeellinen portaikko. Viikon päätteeksi palaat Opor-
toon. Saat katsella kaupunkia ja joen yli kaartuvia vanhoja, kuvauksel-
lisia siltoja vielä kertaalleen iltavalaistuksessa.

ESPANJA

PORTUGALI

DOURO
Oporto

Régua

Pinhao

Vega de Teron

Ferradosa Salamanca

Barca d´Alva

JOKIRISTEILYJOKIRISTEILYT

RANSKA

SEINE

Pariisi

Duclair

Hon� eur Rouen

Poissy

La Roche

Caudebec
RANSKA

SVEITSI

Geneve
AnnecyLyon

RHÔNE

Vienne

Arles

Avignon
Viviers

Tain-l´Hermitage

Collonges
Macon

Tournon

Euroopan jokiristeily on helppo ja nautinnollinen tapa nähdä ja kokea 
paljon. Päiviä rytmittävät vierailut joen varren ja lähiseudun kaupun-
geissa, kylissä ja nähtävyyksillä. Välillä ihailet laivan kyydistä maise-
mia, jotka vaihtuvat yhtä mittaa. Herkulliset ateriat laivalla ovat oma, 
tärkeä ohjelmanumeronsa.

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, Tona-
valla, Seinellä ja Elbellä on jokaisella omat houkutuksensa. Barge-ris-
teilyillä matkataan pitkin Ranskan kanavia pienillä risteilyproomuilla. 
Jokiristeilylomalla saat kaiken valmiina aterioineen ja suomeksi opas-
tettuine retkineen. Useimmilla Euroopan jokiristeilyllä koko laiva on 
varattu vain Kristinan risteilyvieraille.

JOKIRISTEILYT LYHYESTI

• Jokiristeilylaivat ovat tyypillisesti paljon pienikokoisempia
 kuin meriristeilylaivat. Niihin majoittuu yleensä 
 alle 150 matkustajaa.
• Rentoa lomanviettoa ilman pelkoa meritaudista. Euroopan 
 joilla eivät aallot keinuta laivoja. 
• Pukeutumistyyli jokilaivaristeilyillä on rento. Iltapuvun voi 
 siis jättää kotiin!
• Yksinmatkustaville oiva vaihtoehto. Kristinan Oma laiva 
 -risteilyillä on tarjolla mukavasti yhden hengen hyttejä 
 vain 100 € lisämaksulla.

Asiakastarina:

”Vuonna 2018 päätin, että nyt on aika toteuttaa vanha 
haave ja niin 2019 lensimme vaimon kanssa Amsterdamiin 

ja sieltä jatkoimme Kristinan ryhmän kanssa viikon 
matkalle pitkin Reinin laaksoja.

Se on toistaiseksi elämäni paras matka. Hotellihuone kulkee 
mukana, pysäkit aivan kaupunkien keskustassa ja asiantuntevat 

oppaat. Sveitsiläisen varustamon jokiristeilyaluksessa oli 
hieman menneen ajan glamouria ja loistava keittiö. 

Eritysmaininnan ansaitsee loistava ja ystävällinen miehistö, 
joka edusti aika montaa eri Euroopan maata. ”

Pekka Pakkanen

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

 Euroopan 
jokiristeilyt

Tutustu tämän aukeaman matkoihin: www.kristina.fi/jokiristeilyt
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

http://www.kristina.fi
http://www.kristina.fi/lahto/matkan
http://www.kristina.fi/jokiristeilyt
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hintaan sis.: Lennot Helsingistä, kuljetukset, risteily täysihoidolla, ruokajuomat laivalla, matkaohjelman mukaiset suomeksi tulkatut retket ja 
Kristinan matkanjohtajien palvelut. Lisäksi valikoima baarin juomia lähdöillä 2.7, 27.7, 9.8. ja 12.10.

NELJÄN JOEN RISTEILY
LÄHTÖ 9.8.2021

6 yötä • m/s Léonard de Vinci
Hinnat alk. 1 995 € / hlö | riv86

Lähde kesäiselle Reinille ja Moselille – keskiaikaisiin kaupunkei-
hin, viininviljelysseuduille ja levollisiin, pittoreskeihin jokimai-
semiin. Ensimmäinen matkapäivä aloitetaan heti komeasti, kun 
Köln tuo tullessaan komean katedraalin. Risteilyn aluksi vierailet 
Lilliputtivaltio Luxemburgissa, joka säväyttää jylhällä sijainnil-
laan; vanhat korttelit sijaitsevat kallioniemekkeellä rotkon par-
taalla. Saksan vanhimmassa kaupungissa, Trierissä, voit keskittyä 
roomalaisten ajoista asti periytyviin nähtävyyksiin tai vaikka os-
toksiin. Välillä seurailet maisemien vaihtumista laivan kyydistä. 
Vehreyden keskellä erottuvat vanhat kylämiljööt kirkkoineen, ja 
kukkuloiden rinteillä levittyvät viinitarhat. Cochemissa odottelee 
viikon hienoin linna. Rüdesheimin viinikylässä kutsuvat somat 
kujat ja hilpeät viinituvat.  Heidelbergin kohokohtia on mahtava 
linna ja vanhakaupunki barokkirakennuksineen. Risteilyn pää-
töspäivänä Strasbourgissa kohtaat kansainvälistä tunnelmaa, 
ranskalaista eleganssia sekä vanhojen kaupunginosien perin-
teikkyyttä.

CHAMPAGNE & MARNE 
– KANAVARISTEILY SAMPPANJAN 

KOTISEUDULLE
LÄHTÖ 2.7.2021

6 yötä • m/s Raymonde
Hinnat alk. 2 465 € / hlö | Omalaiva | barch23

Tämä kanavaristeily on kepeä ja hyväntuulinen kuin lasissa kupliva samp-
panja! Se on hurmaa-
va matka ranskalaisen 
ruoan ja kuohuviinin 
nautintoihin. Suuntaa 
Champagnen kuuluisal-
le viininviljelysseudulle 
mukavalla ja tyylikkäällä 
tavalla – risteilyproomul-
la, bargella. 

JOKIRISTEILYJOKIRISTEILY

BURGUNDI & RHÔNE–REIN 
– KANAVARISTEILY 
LÄHTÖ 29.7.2021

6 yötä • m/s Jeanine
Hinnat alk. 2 595 € / hlö | Omalaiva | barbu3

Vietä nautinnollinen lomaviik-
ko kanavaristeilyllä ranskalaisen 
maaseudun huomassa – hienojen 
maisemien, kulinaaristen elämys-
ten ja Burgungin alueen maineik-
kaiden viinien äärellä. Matkaa tai-
tetaan pienellä risteilyproomulla, 
bargella, joka seisahtuu monen 
charmikkaan kylän ja historialli-
sen kaupungin kylkeen.

SAKSA

SVEITSI

REIN

MOSEL

Strasbourg

Rüdesheim
Cochem

Köln
Koblenz

Remich & 
Luxembourg

Saarburg

Trier
Heidelberg

Zürich

RANSKA

SVEITSI

REIN

Basel 
BesanconRanchot

Dole

Geneve

St-Jean-
de-Losne

Petit 
OugesDijon

RANSKA

SEINE

Pariisi
Meaux

Épernay
Dormans

Château Thierry

Saint-Jean-Les-
Deux-Jumeaux

Lagny-
Sur-
Marne

HURMAAVA ELBEJOKI 
PRAHASTA BERLIINIIN 

LÄHTÖ 12.10.2021
8 yötä • m/s Elbe Princesse 2

Hinnat alk. 2 695 € / hlö | elb12 

Koe pittoreski Elben laakso ja sen kauniit rantakaupungit, jotka ovat 
täynnä tuhatvuotista historiaa. Ihaile luonnon kauneutta, kirkontor-
nien ja linnojen siluetteja sekä veden yli kaartuvia kivisiltoja samalla, 
kun mutkittelet Saksan halki Tšekkiin. Keväinen risteily alkaa Saksan 
pääkaupungista Berliinistä. Saksan vanhimpiin kaupunkeihin lukeu-
tuvassa Magdeburgissa huomiosta kilpailee komea tuomiokirkko-
vanhus 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, käsin-
tehtyä posliinitaidetta sekä kauniin vanhankaupungin rakennuksia.  
Barokkiarkkitehtuurin komistama, vehreä Dresden vetoaa monilla 
taidemuseoillaan ja -gallerioillaan. Sieltä voit lähteä myös retkelle hät-
kähdyttävän hienoon luontomaisemaan, erikoisten kalliopilareiden ja 
-muodostelmien jyrkänteelle. Viimein saavut matkan päähän, Prahan 
satukaupunkiin. Näe komea muinaislinna ja Kaarlensilta, ja lähde kä-
velylle vanhojen kujien tunnelmaan.

SAKSA

ELBE

Dresden
Meissen

WittenbergMagdeburg

Praha

Berliini

TŠEKKI

Usti
Kralupy

SAKSA
HOLLANTI

RANSKA

REIN Düsseldorf

Köln

Mannheim

Koblenz

Strasbourg

Rüdesheim

Basel

Bonn
Andernach

Breisach

SAKSA

HOLLANTI

RANSKA

REIN
Düsseldorf
Köln

Mannheim

Koblenz

Strasbourg

Rüdesheim

Basel
Breisach

Eltville am Rhein

BARGERISTEILY PROVENCEN 
ALUEELLA ETELÄ-RANSKASSA

LÄHTÖ 13.8.2021
6 yötä • m/s Anne-Marie

Hinnat alk. 2 595 € / hlö | barpr7

REINJOEN 
RISTEILYT

LÄHDÖT 14.8. JA 21.8.2021
7 yötä • m/s Swiss Pearl

Hinnat alk. 1 945 € / hlö | Oma laiva | riv87 | riv88 

Rentoudu, inspiroidu ja herkuttele viikko Reinillä! Tunnelmoi jokilaak-
son kesäisillä maisemilla ja sen varrella olevien kaupunkien rattoisalla 
elämänmenolla. Risteily alkaa energisestä Düsseldorfista. Köln tuo 
tullessaan ostoskadut, oluttuvat ja komean katedraalin. Vierailu Beet-
hovenin syntymäkaupungissa Bonnissa on ikimuistoinen. Koblenzin 
komeudesta vastaavat kirkot, linnat ja vanhat porvaristalot, kun taas 
herttainen Rüdesheim on omistautunut viinille ja hilpeille viinituville. 
Mannheimista voi lähteä retkelle Heidelbergiin, jonka kohokohtia on 
mahtava linna ja vanhakaupunki barokkirakennuksineen. Strasbour-
gissa kohtaat kansainvälistä tunnelmaa, ranskalaista eleganssia sekä 
vanhojen kaupunginosien perinteikkyyttä. Matka päättyy vierailuun 
Reinin putouksilla, jotka ovat suurimmat koko Euroopassa.

 Lisämaksulliset teemaretket:
 Lähtö 14.8.  Linnat ja historia
 Lähtö 21.8.  Viinit ja herkuttelu

http://www.kristina.fi
http://www.kristina.fi/jokiristeilyt
http://www.kristina.fi/rein
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TARINOIDEN TONAVA – SEITSEMÄN 
VALTIOTA JA VIISI PÄÄKAUPUNKIA 

LÄHTÖ 2.7.2021
10 yötä • m/s Der Kleine Prinz

Hinnat alk. 2 465 € / hlö | ton111

Nauti kulttuurielämyksistä ja historian tunnusta, vaihtelevista maise-
mista ja herkutteluhetkistä – risteily eteläisellä Tonavalla on verraton 
tapa kurkistaa samalla matkalla seitsemään joenvarren valtioon ja 
moneen uljaaseen pääkaupunkiin. Tätä vaivattomammin niitä ei voi 
kokea! Antoisia lomapäiviä rytmittää monipuolinen retkiohjelma sekä 
leppoisa matkanteko mukavalla jokiristeilylaivalla.
Aloitamme risteilymme Itävallasta, keisarillista loistoa huokuvasta 
Wienistä, missä voit nauttia perinteikkäistä kahviloista tai wieniläis-
konsertin tunnelmasta. Slovakiassa poikkeat barokkipalatsien korista-
maan Bratislavaan. Kaunis on myös roomalaisten perustama Pécs ja 
Unkarin tähtenä loistaa romanttinen pääkaupunki Budapest. Kiehto-
van tuntemattomana säilyneen Serbian ilmapiirissä ja nähtävyyksissä 
voit aistia idän ja lännen vaikutteita sekä vaiheikkaan menneisyyden. 
Sitten saavut matkan vaikuttavimpiin maisemiin: Balkanvuorten ja 
Karpaattien välissä venyvää, Rautaportiksi kutsuttua jylhää kanjoni-
aluetta ihaillaan laivan kyydistä. Koe Bulgarian historialliset linnoituk-
set ennen mahtipontista Bukarestista, minne risteilymme päättyy.

ETELÄISEN TONAVAN 
RISTEILY 

LÄHDÖT 14.9. JA 18.10.2021 
7 yötä • m/s Der Kleine Prinz

Hinnat alk. 1 865 € / hlö | Oma laiva | ton112 | ton115

Viisi maata ja neljä upeaa pääkaupunkia. Kulttuuria, kauneutta ja pu-
naisena lankana uljas Tonava. Tule mukaan hurmaavalle jokiristeilylle, 
joka on omistettu kokonaan Kristina Cruisesin vieraille. Koe hienos-
tunut Wien ja sen loistokas arkkitehtuuri. Bratislavassa pääset van-
hankaupungin kujille ja kukkulan linnan hienoille maisemapaikoille, 
Budapestissa ihastelet romanttisia siltoja, koristeellisia rakennuksia 
ja erityisen kauniita jokinäkymiä. Bussiretki vie historialliseen Pécsiin, 
jossa on moskeijoita, roomalaisia mausoleumeja ja ripaus välimerel-
listä tunnelmaa. Romaniasta löydät vuorten saartaman kylpyläkau-
pungin ja maan rajalta, Rautaportin kanjonista, matkan ylevimmät 
maisemat. Entä millainen on idän ja lännen leikkauspisteessä sijaitse-
va Serbia? Se selviää vanhassa luostarissa, linnoituksessa ja pienellä 
viinitilalla. Oman näkökulmansa maahan tuo pääkaupunki Belgrad, 
jossa rähjäisyyden rinnalla on kauneutta ja lämmintä tunnelmaa; is-
tahda risteilyviikon päätteeksi jonkin pikkukujan ulkoilmaravintolaan, 
jossa katumuusikot soittavat kansanmusiikkia.

HISTORIAN JA KULTTUURIN 
TONAVA 

LÄHDÖT 4.10. JA 11.10.2021
7 yötä • m/s Swiss Pearl 

Hinnat alk. 1 895 € / hlö | Oma laiva | ton113 | ton114

Rentoudu viikko mukavalla jokilaivalla, ympärilläsi syksyyn pukeu-
tunut, kaunis Tonava. Nauti upeista pääkaupungeista, hienoista 
historiallisista nähtävyyksistä ja joenvarren levollisista maisemis-
ta. Risteily alkaa ihastuttavasta kylpyläkaupungista Budapestista. 
Bratislavasta kohtaat pastellinsävyisen vanhankaupungin, joka on 
oikea herkkupala autottomine katuineen ja komeine aukioineen. 
Wienin hienostunut ilmapiiri on aivan omansa. Katsele suurellista 
arkkitehtuuria, aisti klassikkokahviloiden tunnelmaa ja vietä iltaa 
klassisen musiikin konsertissa. Sitten huomion vievät jokea reu-
nustavat jyrkät rinteet, viinitarhat ja rauniolinnat. Niiden lomassa 
on pieni, idyllinen Dürnstein ja Melkin maineikas barokkiluostari. 
Linzistä voit lähteä retkelle retkelle Tsekin puolella sijaitsevaan 
Český Krumloviin. Risteily 
päättyy Passauhun ja len-
nämme Münchenistä takai-
sin kotiin.

Hintaan sis.: Lennot Helsingistä, kuljetukset, risteily täysihoidolla, ruokajuomat laivalla, matkaohjelman mukaiset suomeksi tulkatut retket ja 
Kristinan matkanjohtajien palvelut. 

ETELÄINEN TONAVA KLASSINEN TONAVA
ELÄMYSVINKKEJÄ TONAVAN RISTEILYLLÄ

• Levähdä laivalla ihastuttavia jokivarren maisemia katsellen. Sivuille 
jäävät joenvarren kylät ja aprikoosipuutarhat, viiniviljelmät ja raunio-
linnat.

• Ihastele komeaa, koristeellista barokkiarkkitehtuuria pitkin matkaa, 
kuten Bratislavassa Komein yksittäinen nähtävyys lienee Melkin linnoi-
tusmainen luostari kauniine kirkkoineen ja arvokkaine kirjastoineen.

• Herkuttele Wienissä leivoskahveilla. Nauti perinteikkäästä kahvila-
kulttuurista vaikkapa kaupungin vanhimmassa kahvilassa, ylellisessä 
Cafe Frauenhuberissa tai huippusuositussa Café Sacherissa.

JOKIRISTEILYJOKIRISTEILY
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UNKARI
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Tutustu tämän aukeaman matkoihin: www.kristina.fi/tonava
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

http://www.kristina.fi
http://www.kristina.fi/lahto/matkan
http://www.kristina.fi/tonava
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Tätä kirjoittaessa vietän erikoista vuosipäivää. Reilu vuosi on vie-
rähtänyt siitä, kun tulin viimeiseltä matkalta Karibialta. Maaliskuun 
alussa 2020 vitsailin vielä Facebook-päivityksessä, että ainoa mistä 
koronan löytää Karibialla on olutpullot. Lumivyöryn lailla lähtivät 
siitä tapahtumat kehittymään, eikä olisi arvannut, että vielä vuo-
den kuluttua pandemia estää meitä tekemästä sitä, mistä niin ko-
vin pidämme, matkustamista.

Minkäpä tälle voi. Hyvä vuosi on kaikesta huolimatta takana. On 
ollut pakko pysähtyä hetkeksi pitkästä aikaa. Viimeiset 14 vuotta 
onkin reissattu tukka putkella, lähes 180 päivää vuodesta. Maita 
on kertynyt jo noin sata, satamien ja kaupunkien määrässä en 
pysy enää laskuissa. Pieni hengenveto saattoikin olla välillä pai-
kallaan. On tullut tehtyä mökkiremonttia ja nyt olen saanut myös 
nauttia työn tuloksista. Aikaa on kulunut edelleen paljon merellä, 
tällä kertaa vain onkivapa Kristinan viirin tilalla.

Mieli tekisi kyllä jo kovasti reissuun! Arvelisin, että ensimmäiseksi 
matkat jatkuvat kotimaan kohteilla. Se on minusta erittäin kiinnos-
tavaa. Täytyy tunnustaa, että olen reissannut enemmän ulkomail-
la kuin kotimaassa. Olen toki auktorisoitu opas myös Suomessa, 
joten odotan kotimaan matkoja todella innolla. Kotikaupungillani 
Kotkalla on myös paljon annettavaa matkailijoille. Meillä on upei-
ta puistoja, merellistä luontoa, Ruotsinsalmen meritaistelun histo-
riaa, Merikeskus Vellamo, Langinkosken keisarillinen kalastusmaja 
ja paljon muuta.

Ulkomaan kohteista odotan ensimmäiseksi lupsakoita jokiristeily-
jä Euroopan joilla. Esimerkiksi Reinin ja Tonavan varret ovat täyn-
nä toinen toistaan upeampia kaupunkeja. Vaikka nautin vuoden-
aikojen vaihtelusta Suomessa ja olen pitänyt siitä, että meillä on 
ollut kunnon talvi pakkasineen, silti odotan ensi talvena matkoja 
johonkin lämpimään, vaikkapa Kanarialle tai Karibialle!

Näitä odotellessa, toivotan hyvää kevättä kaikille tutuille ja tulevil-
le matkakumppaneille.

Parhain terveisin ja Hyvää 
tuulta Kotkasta!

 Tapsa

LÖYTÖRETKIMATKANJOHTAJAN 
TERVEISET

PURJELAIVARISTEILY 
KREIKAN SAARISTOSSA

LÄHTÖ 31.7.2021
7 yötä • s/y Star Flyer 

Hinnat alk. 2 985 € / hlö | stmed8 

Antiikin aarteita ja idyllisiä kyliä, Kreikan kuvauksellisia luksussaa-
ria ja Turkin rannikon helmiä – luvassa on kesän ihanin lomaviikko! 
Saat risteillä upealla purjelaivalla, jolla matkanteko on jo itsessään 
unohtumaton elämys, ja jonka kyydissä unohtuvat kaikki maail-
man kiireet.

Välimerellinen viikko alkaa Ateenasta, jonka Akropolis-kukkula 
on todellinen kerran elämässä -nähtävyys. Rodoksen suositulla 
lomasaarella odottaa Lindoksen valkoinen kylä ja kaunis hiek-
karanta sekä historialliset kohteet. Bodrumin maisemat kruunaa 
keskiaikainen linnoitus ja sataman huvijahdit – tyylikkäässä ran-
takaupungissa lomailee myös Turkin jetset. Luonnonkauniin Daly-
an-joen rantamilta löytyvät Kaunosin antiikin ajan rauniot ja pys-
tysuoriin kallioseinämiin hakatut temppelihaudat.
Risteilyn lopulla, sokerina pohjalla, vietät aikaa kahdella lumoa-
valla saarella. Romanttinen Santorini viettelee vitivalkoisine taloi-
neen, sinisine kupoleineen ja laavahiekkarantoineen. Pienellä ja 
autottomalla Hydralla kaikki on sievää ja somaa. Unohda kartta ja 
lähde vaeltelemaan kujien kutsuvaan labyrinttiin.

ISLANTI, NORJAN VUONOT 
 & SKOTLANTI

LÄHTÖ 18.8.2021
11 yötä • m/s Norwegian Star
Hinnat alk. 3 445 € / hlö | ncsum1 

Tällä risteilyllä pohjoinen Atlantti tarjoaa parastaan. Islanti esitte-
lee surrealistisia maisemiaan, Norja jylhiä vuonojaan ja Skotlanti 
vihreitä nummiaan. Luonnon kauneudelle ja moninaisuudelle 
tuovat kontrastia monet kutsuvat kaupungit nähtävyyksineen.
Matka merillä alkaa maailman pohjoisimmasta pääkaupungista, 
värikkäästä ja viihtyisästä Reykjavíkista, jonka ulkopuolella odot-
taa omaperäinen luonto geotermisine ihmeineen ja somine pik-
kupaikkakuntineen. Ehkä pulahdat myös ulkoilmakylpylän höy-
ryäviin vesiin nautiskelemaan. 
Meripäivän jälkeen saavut Norjan kuuluisimpiin vuonomaisemiin 
– syvänsinistä Geirangeria komistavat lumihuippuiset vuoret ja 
kalliorinteiltä valuvat vesiputoukset. Vuonojen suulta löytyy saa-
rille levittyvä, jugendrakennusten kaunistama Ålesundin kaupun-
ki, ja etelämpää pittoreskin hansakorttelin kruunaama merellinen 
Bergen. Skotlantiin kuuluvien Orkneysaarien vetonauloja ovat esi-
historialliset nähtävyydet ja pieni Kirkwallin kaupunki pubeineen. 
Matkan lopulla ehdit tutustua vielä tunnelmalliseen Edinburghiin 
ja piipahtaa kaupunkikierrokselle Lontooseen.  

KREIKKA

Ateena 
(Pireus)

Rodos

Bodrum

TURKKI

Dalyanjoki

Santorini

Hydra

TAPIO REINGOLDT
Kristinan matkanjohtaja

PURJELAIVARISTEILY 
KAAKKOIS-AASIASSA – THAIMAAN 

SAARET JA LANGKAWI
LÄHTÖ 20.1.2022
10 yötä • s/y Star Clipper

Hinnat alk. 3 865 € / hlö | stka5
Phuket – Ko Surin – Similansaaret – Hin Daeng – Ko Roko Nok –

 Langkawi (Malesia) – Ko Kradan – Phan Nga Bay – Phuket

Vaihda tammikuinen pimeys Thaimaan taivaallisiin saariin! Viikon 
ajan voit nauttia suloisesta joutilaisuudesta uljaalla purjelaivalla tro-
piikin hellivässä lämmössä ja lekotella monilla valkoisilla hietikoilla. 

AZOREILTA HAMPURIIN
LÄHTÖ 26.3.2022
10 yötä • m/s Hamburg

Hinnat alk. 3 770 € / hlö | hamed10

Ponta Delgada (São Miguel, Azorit) – Praia (Gracioa, Azorit) – 
Horta (Faial, Azorit) – Praia da Vitoria (Terceira, Azorit) – 

Leixões (Porto, Portugali) – La Corunã (Espanja) – 
Falmouth (Englanti, Iso-Britannia) - St. Helier (Jersey, Kanaalisaaret) – 

Dover (Englanti, Iso-Britannia) - Hampuri (Saksa)

Mieli lepää Azorien rauhallisilla, luonnonkauniilla saarilla ja me-
rellisissä maisemissa – tällä risteilyllä Atlantti tuoksuu joka päivä. 
Saat nauttia myös historiaa huokuvien kaupunkien tunnelmasta 
sekä Cornwallin niemimaan ja Jerseyn saaren keväisistä idylleistä. 

Tutustu tämän aukeaman matkoihin: www.kristina.fi/loytoretki
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hintaan sis.: Lennot Helsingistä, kuljetukset, risteily täysihoidolla, 
palvelurahat ja Kristinan matkanjohtajan palvelut. Retkitarjonta 
vaihtelee risteilyittäin. 

Uutta! 

Uutta! 

Odottavan 
aika on pitkä

ISLANTI NORJA

Reykjavik

SKOTLANTI

Seyðis� örður

GeirangerHellesylt
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ORKNEYSAARET

http://www.kristina.fi
http://www.kristina.fi/lahto/matkan
http://www.kristina.fi/loytoretki
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VÄLIMEREN RISTEILYT

LOMARISTEILYLOMARISTEILYT

SAARIHYPPELYÄ ADRIANMERELLÄ 
LÄHDÖT 2.10. JA 11.10.2021

7 yötä • m/s Dream
Hinnat alk. 1 595 € / hlö | Oma laiva | kamed9 | kamed10

Koe Kroatian komeimmat kaupungit ja upeimmat saaret! Syksyn 
ihana risteily vie Dalmatian rannikon houkuttelevimpiin kohtei-
siin; historiallisiin kaupunkeihin ja turkoosin meren hellimille saa-
rille, joissa viljellään viiniä, oliiveja ja laventelia. Mukavan lyhyet 
välimatkat taittuvat viihtyisällä pienaluksella, joka on varattu ko-
konaan Kristina Cruisesin käyttöön.

Viikon aikana pääset Splitin ja Makarskan mukulakivikujille ja 
suojellulle Mljet-saarelle sekä Dubrovnikiin – se on rannikon ul-
jaimpia näkyjä mahtavine muureineen, palatseineen ja luostarei-
neen. Saaret ovat toinen toistaan houkuttelevampia. Rauhaisan 
Korčulan kruunaa idyllinen vanhakaupunki. Tyylikäs Hvar kelpaa 
kansainväliselle jetsetillekin, ja Bračin saarelta löydät Kroatian 
kauneimmaksi kehutun rannan. Päivisin saat nauttia alati vaihtu-
vista maisemista, nähtävyyksistä ja laivan puolihoidosta. Kristal-
linkirkas meri kutsuu uimaan. Iltaisin on aikaa käyskennellä ostos-
kaduilla ja ruokailla tunnelmallisissa rantaravintoloissa – joka ilta 
olet jossakin uudessa kiehtovassa paikassa.

JOONIANMEREN RISTEILY 
LÄHDÖT 4.8. JA 20.10.2021

8 yötä • m/s Marella Explorer 2
Hinnat alk. 1 795 € / hlö | thmed74 | thmed76

Vietä antoisa lomaviikko aurinkoisella Joonianmerellä! Piipahda 
viiteen maahan, koe suositut matkakohteet ja näe myös harvem-
min vierailtuja seutuja. Matka alkaa rauhassa, sillä ensimmäisenä 
päivänä nautiskellaan Kroatian maaseutukylistä ja rentoudutaan 
yö viiden tähden hotellissa Cavtatissa. Risteilyn alku- ja päätesa-
tamana on upea Dubrovnik. Siellä kohtaat ehkäpä matkan ko-
meimman linnoitetun kaupungin. Voit ihailla sitä meren suun-
nalta, yläilmoista muurin harjalta tai kujilla ja aukioilla harhaillen. 
Kaunista vanhaa on luvassa myös Maltalla – saaren kohokohtia 
ovat historialliset kaupungit koreine palatseineen ja kirkkoineen. 
Messinassa voit tutustua vaikkapa Sisilian herkulliseen ruokakult-
tuuriin jossain kaupungin monessa kahvilassa tai ravintolassa. 
Italian saappaankorossa sijaitsevassa Tarantossa antiikin aikaiset 
rauniot ja 1400-luvulla rakennettu linnoitus kutsuvat kuulemaan 
historiasta lisää. Sitruspuiden, oliivilehtojen ja sypressien koris-
tama Korfu on Kreikan vehreimpiä saaria. Huikeimmat maisemat 
odottavat risteilyn lopulla Montenegrossa. Kotorinlahdella vihreät 
vuoret nousevat liki suoraan syvänsinisestä merestä – hae paikka-
si laivan kannelta ja nauti!

LÄNTISEN VÄLIMEREN RISTEILY
LÄHTÖ 21.9.2021

7 yötä • m/s Marella Discovery
Hinnat alk. 1 690 € / hlö | thmed75 

Jatka kesää ja suuntaa iki-ihanalle Välimerelle! Saat viettää päi-
vän upeassa Roomassa, ja toisen Sorrentossa – maista italiaisen 
huoletonta, makeaa elämää, dolce vitaa. Risteilyviikkoon mahtuu 
herkuttelua ja nautiskelua samalla, kun poikkeilet charmikkailla 
saarilla ja viihtyisissä rantakaupungeissa.

Laiva lähtee Mallorcan tyylikkäästä Palmasta, jonka nähtävyyksiä 
ovat kukkulan linna, kuninkaallinen palatsi ja komea katedraali. 
Palermoa leimaa aito sisilialainen elämänmeno. Sorrentosta alkaa 
pittoreski Amalfin rannikko, ja lähettyvillä ovat Pompeijin rauni-
ot. Harva kaupunki lumoaa niin kuin Rooma. Historiaa ja taidetta, 
muotia ja kauneutta – kaiken se taitaa. Korsikan saarella odottaa 
kaunis vuoristoinen luonto ja Ajaccion kaupunki; löydät putiikke-
ja, kahviloita, museoita ja rannan, josta voi pulahtaa Välimereen. 
Matkan parhaat hietikot levittyvät Espanjan rannikolla, Palamó-
sissa. Voit keskittyä nauttimaan merestä ja kalaravintoloiden an-
timista.

KROATIA
Split

Makarska

Mljet

Korčula Dubrovnik

TrstenikHvar

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 lo-
maristeilyillä myös pelkkä laivalla olo on suuri nautinto. Risteilylaivat 
ovat sopivan kokoisia, silti puitteiltaan ja palveluiltaan viihtyisiä ja mo-
nipuolisia; täynnä viihdykkeitä, aktiviteetteja ja ohjelmaa.

LOMARISTEILYT LYHYESTI

• Lomaristeilylaivat ovat selvästi kookkaampia kuin 
 jokiristeilylaivat. Niihin majoittuu yleensä noin 2000 
 matkustajaa. Samalla laivat tarjoavat monipuolisia ruokailu- ja 
 vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.
• 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 lisämaksullisille
  retkille tai tutustu kohteisiin omin päin 

”Matkailun tuoma elämys ei rajoitu vain matkalla oloaikaan, 
vaan siitä ammentaa paljon vielä reissun jälkeenkin. 

Kun räntää tulee vaakasuorassa, on helpottavaa muistella esim. 
Välimeren kimallusta ja leppeitä tuulia. Matka tuo myös iloa jo 

ennen lähtöä. Kassajonossa on huojentavaa  ajatella, että 
kohta olen jonottamassa suklaaleivosta Napolissa pitkän 
mielenkiintoisen kävelyretken jälkeen tai vain istuskelen 

puistoissa ja kuuntelen paikallisten mummojen iloista naurua.”  

MINNA SÄRMÖ
Kristinan matkanjohtaja

Loma-
risteilyt

Hintaan sis.: Lennot Helsingistä, kuljetukset, risteily täysihoidolla, 
juomapaketti, matkaohjelman mukaiset suomeksi tulkatut retket ja 
Kristinan matkanjohtajien palvelut.

ITALIA

KROATIA Dubrovnik

Kotor

Valletta

Messina

Cavtat

Taranto

Korfu

ESPANJA
ITALIA

Palma

Palamós

Palermo

Sorrento

CivitavecchiaAjaccio

Tutustu tämän aukeaman matkoihin: www.kristina.fi/valimeri
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

http://www.kristina.fi
http://www.kristina.fi/lahto/matkan
http://www.kristina.fi/valimeri
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Uniikkeja käyntikohteita, pikkukaupunkien charmia, silmiä hivelevää 
maalaismaisemaa, värikästä makumatkaa ja matkustamista rennosti 
raiteita pitkin. Näistä on syntynyt Kristina Rails, aivan uusi, vastuul-
linen ja ympärivuotinen yhteismatkatuote Suomessa, joka tuo koti-
maan matkailulle piristävän ja tavanomaisesta poikkeavan ulottuvuu-
den!

Tämä uudenlainen yhteismatka on kasvanut kuuntelemalla huolella 
asiakkaidemme ääntä – niitä toiveita, tarpeita ja haaveitakin, joita ko-
timaan matkustamiseen ja erityisesti junamatkustamiseen liittyy. Yh-
distimme tähän kokemuksemme Kristinan risteilylomista ja ideamme 
erilaisesta, sisältörikkaasta kotimaan matkasta. Junamatkustamisen 
arvomaailma perustuu vastuullisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen, 
jonka koemme tärkeäksi osaksi tulevaisuuden matkustamista.

Yhteismatkan ytimenä on juna, jolla matkustetaan vierailukohteiden 
väleillä, vietetään ohjelmallista aikaa yhdessä ja nähdään suomalais-
ta maalaismaisemaa. Saavuttuamme eri kaupunkeihin tutustutaan 
huolella, matkan teeman mukaisesti valittuihin vierailu- ja kulttuu-
rikohteisiin, jotka on poimittu samoin perustein kuin hotellimme ja 
ruokailupaikkamme – suosimme suomalaista yksityistä yrittäjyyttä ja 
uniikkeja kohteita. 

ENSIMMÄISET MATKAT KESÄLLÄ 2021

Valittavanasi on kaksi erilaista yhteismatkaa junalla. Haluatko lähteä 
pienelle seikkailulle Pohjanmaalle, Oulun seudulle ja Savoon? Kaikki 
on valmiina sinua ja matkaseuraasi varten. Vai otatko kohteeksi hui-
keista näköaloistaan kuuluisan Kolin ja Saimaan rantamaisemat Mik-
kelissä, sopivasti yhteismatkamme sisältöä yksilöllisesti höystäen? 

Kuinka vain – tarjoilemme sinulle 
uudella tavalla kattauksen mitä 

herkullisimpia elämyksiä kotimaassa. 
Tervetuloa mukaan!

HYVÄ TIETÄÄ KRISTINA RAILSISTA

Raiteita pitkin. Pidemmät matkasiirtymät tehdään mukavasti 
VR:n Eksta-luokassa, jossa on tavallisia vaunuja väljempi istuin-
järjestys ja ilmainen wifi. Matkapäivinä  siirrytään junalla uuteen 
kohteeseen, jossa myös yövytään.

Paikallistuntemusta ja harvinaisempia vierailukohteita. 
Päivittäin vaihtuvissa kiinnostavissa kohteissa on aina 
paikallinen kohdeopas huolehtimassa, että saat  vierailuistasi 
kaiken irti.

Yksilöllistä ja tasokasta majoitusta. Majoituksiin on  valittu 
hyvätasoisia, pääsääntöisesti perheomisteisia  hotelleja, joissa 
jokaisessa on oma erityinen luonteensa.

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

Vastuullinen tapa matkustaa. Kotimaan Rails-palvelu 
rakentuu pitkälle paikallisten pienyrittäjien ympärille ja juna-
matkustamisen hiilidioksidipäästöt on kokonaan kompensoitu.

1

2

3

4

5

Uutta! 

KRISTINA RAILS

KULTTUURIMATKA POHJANMAALLE, 
OULUN SEUDULLE & KUOPIOON 
– YHTEISMATKA RAITEITA PITKIN

LÄHDÖT 29.6. JA 31.8.2021
3 yötä / 4 päivää

Hinnat alk. 875 €/ hlö | rals1 | rals2

Helsinki – Lapua – Seinäjoki – Oulu – Kuopio – Helsinki 

Lähde tutustumaan neljän päivän uutuusmatkalla Pohjanmaan, Ou-
lun ja Savon seudun maisemiin ja kiintoisiin kulttuurikohteisiin lep-
poisasti junalla matkaa 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 ja taidemuseo kuin Al-
var Aallon huikea arkkitehtuurihistoria. Nuorempaa tarinaa kuullaan 
maailmakuuluista juomistaan tunnetussa Kyrö Distilleryssä Isokyrös-
sä. Oulussa pääset aistimaan tämän vireän kaupungin tunnelmaa 
paikallisoppaan seurassa sekä vierailemaan mm. Turkansaaren ulko-
museossa. Kuopiossa tutustutaan uuteen L3DNARDO DA VINCI -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!

MAISEMA- JA KULTTUURIMATKA 
ITÄ-SUOMEEN – KOLI, JOENSUU, 

JUANKOSKI & MIKKELI
LÄHDÖT 17.6. JA 19.8.2021

2 yötä / 3 päivää

Hinnat alk. 645 €/ hlö | rais1 | rais2

Helsinki – Joensuu – Koli – Juankoski – Mikkeli – Helsinki 

Loppuviikkoon ajoittuva uutuusmatkamme tarjoilee yksilöllisen yh-
teismatkan sinulle, joka haluat nähdä ja kokea aidosti erilaista ja tutus-
tua tavallisuudesta poikkeaviin kohteisiin. Juna Helsingistä vie kohti 
itäisintä Suomea ja sen pääkaupunkia Joensuuta, missä vieraillaan Tai-
tokorttelissa ja kaupungin keskustassa. Kolin huikeat kansallismaise-
mat ovat todellinen elämys. Nauti niistä haluamallasi tavalla: kylpylän 
poreissa, hotellin maisemaparvekkeella tai luonnossa patikoiden. 
Juankoski on lauluntekijä Juice Leskisen kotiseutua, ja siellä piipah-
taessaan on kiinnostavaa vierailla myös 1800- luvulta peräisin olevalla 
ruukkialueella. Junaan noustaan jälleen Siilinjärvellä suuntana Mikkeli 
Saimaan rannalla. Täällä koet keväällä 2021 avattavan Sodan ja rau-
han keskus Muistin, joka kertoo sodasta edistääkseen rauhaa. Tertin 
kartanovierailun jälkeen on aika nousta junaan ja paluumatkalle kohti 
Helsinkiä. Kolme sisältörikasta matkapäivää – nauti niistä omalla ta-
vallasi!

KIINNOSTAVATKO JUNAMATKAT 
MYÖS EUROOPASSA?

Olemme suunnittelemassa syyskuulle Kristina RAILS -matkaa Poh-
jois-Saksaan, jossa yhdistyvät vaivaton ROPAX-risteily, junamatkusta-
minen ja mielenkiintoiset käyntikohteet.

 LÄHTÖ 13.9.2021 | 7 yötä
Helsinki – Travemünde – Rostock – Stralsund – Rügen – Hampuri – 

Travemünde – Helsinki

 
Pyydä ennakkotiedot matkasta:

info@kristinacruises.com tai soita puh 05 211 44 (ma-to 10-14)

Hintaan sis.: Kuljetukset, hotellimajoitus (3/2 yötä), täysihoito, mat-
kaohjelman mukaiset opastetut vierailut ja kierrokset sekä Kristinan 
matkanjohtajan palvelut. 

Oulu

KoliJuankoski
Lapua

Seinäjoki
Kuopio Joensuu

Mikkeli

Helsinki

KRISTINA RAILS

Kristina Rails
-KOTIMAAN KIERTOMATKOJA 

RENNOSTI RAITEITA PITKIN

http://www.kristina.fi
http://www.kristina.fi/lahto/matkan
http://www.kristina.fi/rails
mailto:info@kristinacruises.com
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KOTIMAAKOTIMAA

MUSTILAN ARBORETUM, 
LAPPEENRANNAN LINNOITUS 

& SAIMAAN KANAVA
LÄHDÖT  25.5. JA 24.8.2021

Päivämatka | Hinnat alk. 175 € / hlö | suo15 | suo24
Helsinki – Arboretum Mustila – Lappeenrannan linnoitus – 

Saimaan kanava – Kymen Paviljonki – Helsinki

Lähde löytöretkelle koti-Suomeen! Toukokuinen päivämatkamme 
tarjoilee sinulle uusia elämyksiä niin ainutlaatuisessa arboretumis-
sa kuin historiallisessa linnoituskaupungissa. Nousemme myös 
laivalle, joka vie pienelle risteilylle. Löydä ainutlaatuinen puula-
jipuisto Mustilassa, astele Lappeenrannan linnoituksen vanhoja 
kujia ja aisti vanhojen rakennusten tunnelmaa. Päivän kruunaa 
yksityisristeily upeassa suomalaisessa järvimaisemassa sekä Sai-
maan kanavalla. Tässä sinulle ihana, kesäinen retkipäivä täynnä 
mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa.

KOHTALONA RUOTSINSALMI 
KOTKA & HAMINA

LÄHDÖT 26.5. JA 14.9.2021
1 yö | Hinnat alk. 385 € / hlö | suo16 | suo26

Helsinki – Kotka – Hamina – Helsinki

Tervetuloa tutustumaan merelliseen Kotkaan ja eläytymään Ruotsin-
salmen meritaisteluhistoriaan ja linnoituskaupungin tarinaan aivan 
ennen näkemättömällä tavalla. Pääset risteilylle Ruotsinsalmen vesi-
alueelle ja tutustut vaikuttavaan, kesäkuussa 2020 avattuun ja aivan 
uudenlaisia elämyksiä tarjoavaan Ruotsinsalmi – näyttelyyn Merikes-
kus Vellamossa. Illallispaikkakin on keskellä kuuluisan meritaiste-
lun näyttämöä!
 Toinen matkapäivä eteläisessä Kymenlaaksossa tarjoilee kotkalai-
sia, merellisiä puistoja ja vie ympyräkaupunki Haminaan nautis-
kelemaan tämän tunnetun pikkukaupungin miljööstä; niin linnoi-
tuksista, RUK – alueesta kuin vanhoista pihoistakin.

LEPAAN VIINITILA, SIIPIRATAS-
LAIVARISTEILY KEURUSSELÄLLÄ 

& SERLACHIUS-MUSEOT
LÄHDÖT 1.6. JA 14.9.2021

Päivämatka | Hinnat alk. 199 € / hlö | suo17 | suo27

Helsinki – Lepaa – Keuruu – Mänttä – Helsinki

Suomalaista viininviljelyä, historiallinen risteilyelämys ja taiteen & 
tarinoiden kohtaamisia!
Tämä kesäkuinen uniikki kotimaan päivämatkamme alkaa vie-
railulla Lepaan kartanomiljöössä sijaitsevalla viinitilalla, joka 
nykyään on myös maan johtava hedelmäviinialan koulutus- ja 
kehitysyksikkö. Risteilylle ja lounaalle nousemme Keurusselälle 
vuonna 1986 valmistuneelle M/S Elias Lönnrot – alukselle, joka on 
replika alkuperäisestä siipiratasalus Elias Lönnrotista. Iltapäivällä 
on aika taiteelle. Serlachius-museoita Mäntässä on kaksi: taide-
museo Gösta ja taiteesta sekä historiasta tarinoiva Gustaf-museo. 
Pääsemme taiteen, arkkitehtuurin ja historian äärelle kauniin jär-
viluonnon ympäröimänä ennen paluuta Helsinkiin.

TAIDEMATKA PORIIN JA 
NOORMARKKUUN MAIRE 

GULLICHSENIN JALANJÄLJILLÄ
LÄHDÖT 28.5. JA 20.7.2021

1 yö | Hinnat alk. 485 € / hlö | suo28 | suo29

Helsinki – Pori – Noormarkku – Helsinki

Tämä uutuusmatka on upea kokonaisuus taidetta, historiaa ja suo-
malaista maisemaa!
Taidematka Satakuntaan vie kiehtovalle kierrokselle taidemese-
naatti Maire Gullichsenin kotiseudulle ja taidekokoelmien äärelle, 
Alvar ja Aino Aallon arkkitehtuurin maisemiin sekä Artekin alku-
lähteille. Samalla saat tutustua myös Ahlströmin ja Rosenlewin 
pitkän historian vaiheisiin.
Matkan aikana vieraillaan mm. Porin Taidemuseossa, missä Tahto 
ja näkemys – Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelma 50 vuot-
ta – näyttely sekä Noormarkun käsityöt – näyttely. Noormarkun 
ruukissa vieraillaan Ahlström Voyage – näyttelyssä, edustusasunto 
Villa Maireassa ja Sahamuseossa. Illallisella tarjolla on Noormarkun 
Klubin keittiömestarin maineikas menu ja yöpymään pääset Noor-
markun kauniissa ruukkimiljöössä.

Uutta! 

Kristina Rails-palvelun lisäksi myös tutummat kotimaan matkapaketit 
tuovat mukavaa vaihtelua kesään. Suomi tarjoaa kauniita nähtävyyk-
siä, mielenkiintoisia elämyksiä ja upeita muistoja. Kristinan kotimaan 
matkat ovat monipuolista nähtävää ja koettavaa matkanjohtajan 
opastuksella.

Helsingistä lähtevillä päivämatkoilla voit viettää päivää Järvi-Suomen 
kuvankauniissa maisemissa. Innostutko enemmän Saimaasta, Päijän-
teestä, Keurusselästä vai Vanajavedestä? Näillä päivämatkoilla pääset 
aistimaan kesäkaupunkien ilmapiirin lisäksi myös vesitse tapahtuvas-
ta matkanteosta miniristeilyillä. 

Jos olet taiteen, kulttuurin ja historian ystävä, voit lähteä jollekin mie-
lenkiintoisista teemallisista, yön yli kestävistä yhteismatkoistamme. 
Nämä kokonaisuudet sisältävät runsaasti ohjelmaa, hyvää ruokaa ja 
mukavaa matkaseuraa.

KOTIMAAN MATKAT LYHYESTI

• Luontevasti bussilla. Kotimaan matkat taitetaan Kristinan 
 tilausajobussilla, johon on varattu myös reilusti tyhjiä paikkoja 
 mukavaa matkantekoa varten.
• Risteilytunnelmia. Useaan päivämatkaan sisältyy 
 maisemaristeily upeissa Järvi-Suomen maisemissa.
• Paikallistuntemusta. Tutustumiskohteisiin on varattu aina 
 myös paikallisopas rikastuttamaan vierailuja.

”Kotimaan matkoihin on saatu sisällytettyä todella 
antoisa ohjelma. Suomessa on paljon upeita vesireittejä ja 

niiden ympärille osaa Kristinan väki suunnitella kattavia ohjelmia. 
Kesäpäivä Vanajavedellä oli yksi viime kesän kohokohdista. 
Riihimäen lasimuseolta Visavuoren kautta Hämeenlinnaan. 

Siinä kuljettiin kirjaimellisesti suomalaisen kulttuurin
 jalanjäljissä: Sibeliuksesta Sarpanevaan.” 

ULLA HALSAS
Kristinan matkanjohtaja

Kotimaan 
matkat

Tutustu tämän aukeaman matkoihin: www.kristina.fi/kotimaa
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

VERLA, JÄRVISYDÄN JA 
VALAMON LUOSTARI

LÄHTÖ 7.6.2021
2 yötä | Hinnat alk. 655 € / hlö | suo18

Helsinki – Verla – Rantasalmi – Valamo – Heinola – Vääksy – Helsinki

Avaa kesäkuu herkullisella kattauksella suomalaisia elämyksiä! 
Aloitamme UNESCON maailmanperintökohteesta Verlasta ja sen 
ainutlaatuisesta pahvitehtaasta. Matkamme jatkuu Saimaan ran-
nalle, Hotel & Spa Resort Järvisydämeen ja iltaristeilylle Saimaalle, 
Linnasaaren kansallispuiston alueelle. Seuraavan päivän vierailu 

Valamon luostarissa on paitsi elämyksellinen myös rauhoittava. 
Täällä aika pysähtyy ja mieli rauhoittuu. Mukava tuliainen kotiin on 
hunajainen kynttilä tai vaikkapa Valamon oma viini. Illalla on sopi-
va hetki pulahtaa Järvisydämen kylpylän poreisiin. Kolmas matka-
päivämme vie Heinolaan ja Päijänteen risteilylle Suomen Neidolla!

http://www.kristina.fi
http://www.kristina.fi/lahto/matkan
http://www.kristina.fi/kotimaa
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PÄIJÄNTEEN RISTEILY, 
RADIO- & TV-MUSEO JA 
SIBELIUSTALO LAHDESSA

LÄHDÖT 15.6. JA 17.8.2021
Päivämatka | Hinnat alk. 189 € / hlö | suo19 | suo23

Helsinki – Lahti – Heinola – Lahti – Helsinki

Nauti erilaisesta, monia elämyksiä tarjoilevasta kesäpäivästä risteillen 
Päijänteen maisemissa, Heinolassa ja Lahdessa. Upeita järvimaisemia, 
mielenkiintoisia kanavaosuuksia – Suomen kesää parhaimmillaan!
Tutustut Mastolan näyttelyyn, mistä löytyy varmasti tuttuja asioita 
elämän varrelta. Mikä olikaan radion suosikkiohjelmasi? Pääset kur-
kistamaan myös ohjelmantekemisen historiaan. Vuonna 2000 van-
han tehdasrakennuksen yhteyteen valmistuneessa Sibeliustalossa 
puuarkkitehtuuri yhdistyy upeasti vanhaan lahtelaiseen teollisuush-
istoriaan. Retkipäiväsi päätteeksi tutustut tähän ainutlaatuiseen ra-
kennukseen. Tule mukaan antoisalle ja monipuoliselle päivämatkalle 
Päijät-Hämeeseen!

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT 
– LA TRAVIATA -OOPPERA

LÄHTÖ 7.7.2021
1 yö | Hinnat alk. 625 € / hlö | suo20

Helsinki – Elimäki – Savonlinna – Lappeenranta – Helsinki

Savonlinnan Oopperajuhlat on Suomen kesän yksi tärkeimmistä kult-
tuuritapahtumista, joka kokoaa vuosittain oopperamaailman tekijät 
ja kuulijat yhteen Saimaan upean vesistön äärelle idylliseen Savon-
linnaan. Kesän 2021 oopperamatka toteutetaan Verdin oopperoista 
suosituimpaan La Traviata oopperaan. Pääset tällä matkalla upean 
oopperakokemuksen ja Savonlinnan pikkukaupungin näkymien li-
säksi tutustumaan Elimäen arboretumiin ja lounasristeilylle eteläiselle 
Saimaalle ja Saimaan kanavalle. Nämä kaksi päivää järvi-Suomessa tar-
joilevat ainutlaatuisia kesäelämyksiä upeassa kotimaassamme.

KESÄPÄIVÄ VANAJAVEDELLÄ, 
RIIHIMÄELLÄ JA 

HÄMEENLINNASSA 
LÄHDÖT 13.7. JA 7.9.2021

Päivämatka | Hinnat alk. 195 € / hlö | suo21 | suo25

Helsinki – Riihimäki – Hämeenlinna – Visavuori – 
Hämeenlinna - Helsinki

Tämä kotimaan runsassisältöinen päivämatkapaketti tarjoilee niin 
mielenkiintoisia museoelämyksiä, upeita järvimaisemia kuin kur-
kistuksen Hämeenlinnan historiaan ja nykypäivään. Sukella suo-
malaisen lasin historiaan ja riemastu pilapiirtäjä Kari Suomalaisen 
piirustusten äärellä. Kesäpäivän kruunaa risteily Vanajavedellä Hä-
meenlinnasta Visavuorelle. Kotimaamme on kaunis!

HAMINA TATTOO JA 
MERIKESKUS VELLAMO

LÄHTÖ 5.8.2021
Päivämatka | Hinnat alk. 159 € / hlö | suo22

Helsinki – Kotka – Hamina – Helsinki

Hamina Tattoo on sotilasmusiikkifestivaali, joka huipentuu upealla 
Hamina Bastionin tapahtuma-areenalla nähtäviin marssishow-esityk-
siin. Marssishow tuo historiallisen linnoituksen estradille sotilassoitto-
kuntia taidokkaine kuviomarssiesityksineen. Vuoden 2021 Tattoo-ta-
pahtumaan kokoontuvat tällä kertaa vain suomalaiset soittokunnat 
– Tasavallan presidentin edustusorkesteri, Kaartin soittokunta, Puo-
lustusvoimien varusmiessoittokunta, 100-vuotias Rakuunasoittokun-
ta sekä Ilmavoimien soittokunta. Mukana ovat myös ensimmäistä 
kertaa Helsingin Poliisisoittokunta sekä Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen koottu Maanpuolustussoittokunta.
Ennen Tattoo-esitystä Haminan Bastionissa pääset tutustumaan naa-
purikaupunki Kotkassa sijaitsevaan Merikeskus Vellamoon ja siellä si-
jaitsevaan Suomen Merimuseoon.

KOTIMAAKOTIMAA

Tutustu tämän aukeaman matkoihin: www.kristina.fi/kotimaa
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Samuel Ahonen
Hintaan sis.: Kuljetukset, matkaohjelman mukaiset ruokailut, majoitukset, opastetut vierailut ja kierrokset sekä Kristinan matkan johtajan palvelut.

http://www.kristina.fi
http://www.kristina.fi/lahto/matkan
http://www.kristina.fi/kotimaa
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FLENSBURGIN 
VENEENRAKENNUSTA JA ROMMIA

LÄHTÖ 7.9.2021
5 yötä • Finnlines

Hinnat alk. 795 € | fite27

Hae piristystä syksyyn Itämereltä ja Saksasta! Uppoudu nauttimaan 
hyvästä ruoasta ja juomasta sekä ohjelmallisista, mutta kiireettömis-
tä risteilypäivistä. Laivamatkojen välissä vietät kaksi antoisaa päivää 
Pohjois-Saksassa, komeita linnoja ja muita mielenkiintoisia käyntikoh-
teita kierrellen. Maissa majoitut Tanskan rajan kupeessa sijaitsevaan 
Flensburgiin. Kaupunki huokuu merellistä kulttuuria ja satojen vuo-
sien takaista historiaa; museot kertovat paikkakunnan maineikkaasta 
menneisyydestä kauppakaupunkina – yksi vaurauden lähteistä oli 
rommi, jota voit maistella paikallisessa tislaamossa. Aivan oma viehä-
tyksensä on kauniisti restauroidussa vanhassakaupungissa, joka kut-
suu ostoksille ja kuljeskelemaan. Perjantai on linnojen päivä. Aamulla 
esittäytyy lammen rannalle rakennettu kaunis, valkoinen Glücksbur-
gin linna, jossa on asustellut kuninkaita ja herttuoita. Lounaan jälkeen 
on vuorossa saarella sijaitseva Gottorfin linna museoineen ja upeine 
barokkipuutarhoineen. Päivän päätteeksi on edessä vielä herkullinen 
illallinen ja matka Travemündessä odottavaan laivaan.

JUHANNUSRISTEILY SAKSAAN 
LÄHTÖ 22.6.2021

5 yötä • Finnlines
Hinnat alk. 835 € | fiju7

Juhlista keskikesää Itämerellä ja Pohjois-Saksassa! Tällä piristävällä 
juhannusristeilyllä saat herkutella 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 tunnelmis-
sa. Saat tutustua Graswarderin suojelualueen lintuyhdyskuntaan ja 
uhanalaisiin kasveihin sekä seurata, miten hoituu kalastus Itämerellä. 
Saarella sijaitsevan Burgin kaupungin historiallisiin nähtävyyksiin ja 
pieneen Heiligenhafeniin on mukava tutustua kävellen. Juhannus-
aaton 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.

ROPAX-risteily on hieno tapa risteillä Itämerellä ja päästä helposti Poh-
jois-Saksaan ja Ruotsiin. Se on perinteistä Ruotsin ja Viron laivamatkaa 
ohjelmallisempi ja sisällöltään rikkaampi.

ROPAX-risteilyn meripäiviä siivittää usein monipuolinen viihde- ja 
asiaohjelma; risteilyn teemana voi olla vaikkapa musiikki, hyvinvointi 
tai olutkulttuuri. Perillä saat tutustua pohjoisen Saksan mielenkiintoi-
siin kaupunkeihin ja nähtävyyksiin.

Mukavaa majoitusta ja herkullista ruokaa – niitä on aina tarjolla RO-
PAX-risteilyllä, niin maissa kuin merelläkin. Merimatkat tehdään Fin-
nlinesin STAR-luokan hyvätasoisilla matkustajarahtilaivoilla. Perillä 
Saksassa matkapakettiin sisältyvät opastetut retket kohteissa ja ma-
joitukset hotelleissa. Kiehtovaa, viihdyttävää ja ihanan vaivatonta!

ROPAX-RISTEILYT LYHYESTI

• ROPAX tarkoittaa rahti- ja matkustajalaivan yhdistelmää. 
 Rahti Suomen ja muun Euroopan välillä kulkee huomaamat-
 tomasti, kun sinä taitat matkaa mukavasti majoittuen ja laivan 
 palveluita käyttäen.
• Matkapaketin sisältö on runsas. Laivamatkojen lisäksi matkan 
 hintaan sisältyy hotellimajoitukset, opastetut retket, ruokailut 
 ja Kristinan matkanjohtajan palvelut.
• Hyödynnä merimatkat. Nautiskele täysin siemauksin aidosti 
 rauhallisesta matkanteosta. Pitkät brunssit, matkanjohtajan 
 kohdetietoluennot ja mielenkiintoiset keskustelut matkatoverien
  kanssa saunan lauteilla ovat matkan parasta antia.
• Rentoa matkantekoa. ROPAX-matkoilla ei tarvitse stressata 
 pukeutumisesta. Rahtilaivamatkustamiseen kuuluu tietynlainen 
 ”reissuromantiikka”.

”Odotan sitä hetkeä, kun saan maalailla mieleesi kuvaa 
currywurst- annoksesta ryyditettynä herkullisella Astra-oluella 

tai muuten vain olla välittämässä tunnelmien kirjoa. 
Kuinka voikaan kaivata moottoritien taukopaikalla 

nautittua bockwurst-ateriaa? Kyllä voi.” SAKSA

Travemünde

Heiligenhafen

Graswader

Burgstaaken

Grömitz
Schönwalde

Timmendorfer Strand

SAKSA

Travemünde

Flensburg Glüksburg

Enkenförde

ROPAX

ROPAX-risteilyjen hintaan sis.: Laivamatkat, kuljetukset, hotellima-
joitukset, puolihoito, matkaohjelman mukaiset vierailut, ruokailut ja 
ohjelmat sekä Kristinan matkanjohtajien palvelut.

Ennakkotieto 

HAMPURI BEATLESIEN TAPAAN
LÄHTÖ 27.10.2021
4 yötä • Finnlines

Tämä matka on Beatles-musiikin ystävälle ainutlaatuinen elämys. Me-
rimatkoilla viihdytään Beatles-hengessä ja Hampurissa sukelletaan 
yhtyeen historian saloihin.

Joulun tunnelmaa ROPAX-risteilyllä!

HANSARISTEILY BREMENIN JA 
HAMPURIN JOULUTORIT
LÄHTÖ 23.11.2021
5 yötä • Finnlines | Hinta alk.  675 € | fihaj21

POHJOIS-SAKSAN KIERROS JA 
BERLIININ JOULUTORIT
LÄHTÖ 29.11.2021
5 yötä • Finnlines | Hinta alk.  655 € | fipsj21

Ennakkotieto 

KRISTINAN PIKKUJOULU- JA 
ITSENÄISYYSPÄIVÄRISTEILY SAKSAAN 
LÄHTÖ 3.12.2021
4 yötä laivalla • Finnlines

Perinteinen pikkujouluristeily Saksaan. Laivalla nautit monipuolises-
ta viihteestä, Saksassa pääset vierailemaan joulutoreilla. Itsenäiselle 
Suomelle nostetaan malja Kristinan itsenäisyyspäivän vastaanotolla.

Ennakkotieto 

ELBPHILHARMONIAN KONSERTTI JA 
TAIDE-ELÄMYSTEN HAMPURI
LÄHTÖ 13.12.2021
5 yötä • Finnlines
Nauti upeista taide- ja musiikkielämyksistä, hyvästä ruoasta ja joulu-
torin tunnelmasta. Matkan kohokohta on klassisen musiikin ilta mah-
tavassa konserttitalossa.

Ennakkotieto 

JOULURISTEILY SAKSAAN
LÄHTÖ 22.12.2021
4 yötä laivalla • Finnlines
Ihana joulumatka rauhassa nauttien! Kaksi levollista merivuorokautta 
ja ohjelmallinen päivä Pohjos-Saksassa.

Vallitsevan tilanteen johdosta osa Ropax matkojemme 
ohjelmista julkaistaan normaalia myöhemmin. 
Tilaa matkojen tiedot itsellesi ja saat ne heti 
matkaohjelmien vahvistuttua.

Lähetä sähköpostia info@kristinacruises.com
tai soita 05 211 44 (ma-to 10-14)

JUKKA HELIN
Kristinan matkanjohtaja

Ropax-
risteilyt

ROPAX

http://www.kristina.fi
http://www.kristina.fi/lahto/matkan
http://www.kristina.fi/ropax
mailto:info@kristinacruises.com
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ROPAX-RISTEILY RUOTSIIN 
– ITÄ-RUOTSIN KIERROS JA 

GÖTAN KANAVA 
LÄHTÖ 7.7. JA 14.7.2021

4 yötä • Finnlines
Hinnat alk. 975 € / hlö | firg21

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 nähtävyyksiin 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 yhdistävän Götan kanavan mai-
semia katsellaan päiväristeilijän kyydistä matkalla Vättern-järven ran-
nalla olevaan, jo vuosisatoja toimineeseen birgittalaisluostariin. Koko 
matkan komein linna lienee Kustaa Vaasan linnana tunnettu Grips-
holm, jota höystää 400-vuotinen historia. Vanhalla höyrylaivalla livut 
järven poikki Taxingen linnalle herkuttelemaan kahvilan maineikkaan 
kakkubuffetin antimilla. Ennen paluumatkalle lähtöä jaloittelet vielä 
englantilaistyylisessä Hagaparken -puistossa Tukholman kupeessa. 
Ruotsin-risteily ei ole vielä koskaan ollut näin monipuolinen ja mie-
lenkiintoinen!

ROPAX-RISTEILY RUOTSIIN 
– HISTORIALLINEN 

UPPSALA & SIGTUNA 
LÄHDÖT 10.6., 8.7. JA 22.7.2021

3 yötä • Finnlines
Hinnat alk. 595 € | firu21

Rentoudu piristävällä lähilomalla – lähde ihanan erilaiselle risteilylle 
Ruotsiin! Maissa odottavat historiaa huokuvat mielenkiintoiset kult-
tuurikaupungit; parin päivän aikana ehdit tutustua pittoreskiin Sigtu-
naan ja viihtyisän Uppsalaan tärkeimpiin nähtävyyksiin.

Herttainen Sigtuna on Ruotsin kauneimpia kaupunkeja. Puutalot 
on maalattu eri värein, ja kapean pääkadun varrella on putiikkeja, 
kahviloita ja taidegallerioita. Keskustaa koristavat viikinkien ajoista 
muistuttavat riimukivet, ja siellä täällä on vanhoja kirkkoja ja niiden 
raunioita. Hieno lounaspysäkki ja vierailukohde on myös järven ran-
nalla kohoava Skoklosterin barokkilinna. Museoiksi muutetut huo-
neet tekevät vaikutuksen loisteliaalla sisustuksellaan. Yhden päivän 
kuljeksit Uppsalan tunnelmallisilla vanhoilla kaduilla ja historiallisilla 
nähtävyyksillä, kuten komeassa katedraalissa ja yliopistossa, joka on 
Pohjoismaiden vanhin. Kulttuurin vastapainoksi saat nauttia viihtyi-
sästä hotellistasi, hyvästä seurasta ja matkanteosta mukavalla laivalla.

ROPAXROPAX

RUOTSI SUOMI

Naantali

Kapellskär
Uppsala

Sigtuna

Norttälje

RUOTSI
SUOMI

Naantali

Kapellskär

Norrtälje

Södertälje Trosa
Säters, Norrköping

Linköping

Borensberg
Vadstena

Mariefred
Solna

HANSARISTEILY 
HAMPURIIN JA BREMENIIN 
LÄHDÖT 14.6. JA 20.9.2021

5 yötä • Finnlines
Hinnat alk. 695 € | fiha21

Nyt saat kokea Bremenin viehättävän hansakaupungin ja omalei-
maisen Hampurin samalla matkalla – irrottaudu arjesta historiallisiin 
saksalaiskaupunkeihin tutustuen ja Itämerellä rennosti risteillen. Pi-
ristävää risteilylomaa maustavat herkulliset ateriat ja mukavan moni-
puolinen ohjelma.

Päivät Pohjois-Saksassa hujahtavat nähtävyyksien, hyvän ruoan ja 
ostoksilla piipahtelun merkeissä. Bremenissä odottaa hurmaava van-
hakaupunki kapoisine kujineen, hempeine pastellitaloineen ja ristik-
kokoristeineen. Kauppatorilta löydät komean raatihuoneen, Grimmin 
sadusta tuttujen Bremenin soittoniekkojen pronssipatsaan ja tyylik-
kään kellariravintolan, jonne istahdat lounaalle.

Kanavien ja siltojen leimaama Hampuri huokuu historiallisen satama-
kaupungin rosoa, ja tarjoaa kiehtovia museoita ja monenlaista katsel-
tavaa. Kaupunkikierroksella näet legendaarisen Reeperbahnin alueen 
sekä upeasti uudistetun vanhan sataman näyttävine rakennuksineen. 
Retkipäivien antia saat sulatella paluumatkalla laivalla – nauti leppoi-
sasta tunnelmasta ja viihdyttävästä ajanvietteestä.

SAKSA

Travemünde

Bremen Hampuri

POHJOIS-SAKSAN KIERROS 
– BERLIINI, WISMAR, 

HEILIGENGRABE & SCHWERIN 
LÄHDÖT 19.7. JA 16.8.2021

5 yötä • Finnlines
Hinnat alk. 675 € | fips21

Koe samalla matkalla viihdyttävä risteily Itämerellä ja virkistävä kau-
punkiloma kiehtovassa Berliinissä. Rattoisaa laivamatkaa rytmittävät 
kiireettömät ateriat ja monipuolinen, hyväntuulinen ohjelma. Meri-
päivien välissä saat nauttia kahden päivän ajan Pohjois-Saksan char-
mista ja upeista nähtävyyksistä.

Vierailumme Saksassa aloittaa Itämeren rannalla sijaitseva Wismarin 
pikkukaupunki, jota pääset ihastelemaan opastetulla kävelykierrok-
sella. Huippuhetkiä tarjoaa moni-ilmeinen ja alati muuttuva Berliini, 
johon ehdit tutustua kaikkina vuorokauden aikoina. Berliini on täyn-
nä taidetta, kulttuuria ja mielenkiintoista arkkitehtuuria. Kaupunki-
kierroksella näet tärkeimmät maamerkit ja historialliset nähtävyydet. 
Shoppailullekin on aikaa – kuuluisa, ylellinen Kurfürstendamm-ostos-
katu kiehtoo pelkillä näyteikkunoillaan. Ehkä katselet Berliiniä myös 
vesiteitse, jokiristeilyllä. Bussimatkalla takaisin laivalle Travemündeen 
poikkeat Heiligengrabeen ja kierrokselle upeaan luostariin sekä illalli-
selle maailmansotienkin melskeistä upeasti säilyneessä Schwerinissä. 
Lopulta on edessä vielä rentouttava päivä mukavalla laivalla.

SAKSA

Travemünde

Berliini

Schwerin

Wismar

Heiligengrabe 

BERLIININ VALOFESTIVAALI
LÄHTÖ 11.10.2021

OCTOBERFEST 
- BREMEN & HAMPURI

LÄHTÖ 18.10.2021
5 yötä • Finnlines

Hinnat alk. 655 € / hlö | fite28 | fite29

Uutta! 

ROPAX-risteilyjen hintaan sis.: Laivamatkat, kuljetukset, hotellimajoitukset, puolihoito, matkaohjelman mukaiset vierailut, ruokailut ja ohjelmat 
sekä Kristinan matkanjohtajien palvelut.

http://www.kristina.fi
http://www.kristina.fi/lahto/matkan
http://www.kristina.fi/ropax
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EUROOPAN JOKIRISTEILYJEN ENNAKKOTIEDOT 2022

TEE  ENNAKKO-
ILMOITTAUTUMINEN 

ENSI VUODEN 
JOKIRISTEILYLOMALLE!

Se ei sido sinua vielä mihinkään, mutta olemme sinuun yhteydessä 
ennen matkojen varsinaista julkaisua ja myynnin aloitusta.

HYVIÄ SYITÄ TEHDÄ 
ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN NYT

• Se ei sido sinua vielä mihinkään, mutta 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.

ENNAKKOTIEDOT ENNAKKOTIEDOT

Voit jättää ennakkoilmoittautumisen 
sähköpostilla info@kristinacruises.com, 
soittamalla myyntitoimistoomme 
puh 05 211 44 (ma-to klo 10-14) tai osoitteessa 
www.kristina.fi/ennakkotiedot 

Saat edun käyttöösi, kun muutat ennakkoilmoittautumisen 
varaukseksi matkan valmistuessa. Julkaisemme matkat 
ohjelmineen ja hintatietoineen n. 10 kk ennen lähtöpäivää.

ELBEN RISTEILY PRAHASTA BERLIINIIN
LÄHTÖ 26.3.2022
8 yötä • m/s Elbe Princesse
Praha – Litomerice – Bad Schandau – Dresden – Meissen – 
Wittenberg – Magdeburg – Berliini

Hinta-arvio alk. 2 695 € 

REININ RISTEILY 
AMSTERDAMISTA BASELIIN
LÄHDÖT 2.4., 9.4., 24.9. JA 1.10.2022 
24.9. lähtö myös ilman lentoja laiva- ja bussiyhteydellä 
Suomesta .

7 yötä • m/s Swiss Pearl (2.4. ja 9.4.), 
m/s Swiss Crown (24.9. ja 1.10.) 
Amsterdam - Nijmegen - Düsseldorf - Köln - Koblenz - 
Rüdesheim - Mannheim - Strasbourg - Basel 
(9.4. ja 1.10. lähdöillä reitti käänteisessä järjestyksessä)

Hinta-arvio alk. 1 925 €

TONAVAN SUISTOALUE 
- ROMANIA, MOLDOVA JA BULGARIA
LÄHTÖ 3.4.2022 
6 yötä • m/s Der Kleine Prinz
Giurgiu (Romania) - Tulcea - Moldova - Chernavoda & Constanta 
- Ruse / Veliko Tarnovo (Bulgaria) - Bukarest, Giurgiu 

Hinta-arvio alk. 1 925 €

REININ RISTEILY 
AMSTERDAMISTA FRANKFURTIIN
LÄHTÖ 16.4.2022 
Lähtö myös ilman lentoja laiva- ja bussiyhteydellä 
Suomesta. 

7 yötä • m/s Swiss Pearl 
Amsterdam - Nijmegen - Düsseldorf - Köln - Cochem - 
Koblenz - Rüdesheim - Frankfurt

Hinta-arvio alk. 1 945 €

TARINOIDEN TONAVA - SEITSEMÄN 
VALTIOTA JA VIISI PÄÄKAUPUNKIA
LÄHTÖ 16.5.2022 
10 yötä • m/s Der Kleine Prinz
Bukarest - Vidin - Belgrad - Novi Sad - Vukovar - Pecs - Budapest - 
Bratislava - Wien 

Hinta-arvio alk. 2 495 €

LOIREJOEN KANAVARISTEILY RANSKAN 
SYDÄMESSÄ BEATLES-HENGESSÄ 
LÄHDÖT 19.5. JA 11.8.2022 
6 yötä • m/s Deborah
Pariisi - Briare - Léré - Ménétreol-Sous-Sancerre - Herry - 
Marseilleles-Les-Aubigny - Nevers 

Hinta-arvio alk. 2 595 €

ETELÄISEN TONAVAN RISTEILY
LÄHDÖT 5.6., 18.8., 21.9. JA 25.10.2022 
7 yötä • m/s Der Kleine Prinz
Wien - Bratislava - Budapest - Mohacs - Novi Sad - Orsova - 
Rautaportti - Belgrad

Hinta-arvio alk. 1 895 €

RHÔNEJOEN RISTEILY 
- PROVENCE & CAMARGUE
LÄHDÖT 8.6. JA 10.9.2022 
6 yötä • m/s Rhone Princess
Lyon - Mâcon - Tain-l´Hermitage - Avignon - Arles - Marseille - 
Martigues 

Hinta-arvio alk. 2 295 €

CHAMPAGNE & MARNE - KANAVARISTEILY 
SAMPPANJAN KOTISEUDULLE
LÄHTÖ 28.7.2022 
6 yötä • m/s Raymonde
Épernay - Dormans - Château Thierry - Saint-Jean-Les-Deux-
Jumeaux - Meaux - Lagny-Sur-Marne - Pariisi 

Hinta-arvio alk. 2 595 €

HISTORIAN JA KULTTUURIN TONAVA 
BUDAPESTISTA WIENIIN
LÄHTÖ 7.9.2022 
7 yötä • m/s Swiss Pearl 
Budapest - Bratislava - Dürnstein - Melk-Passau- Linz - Grein - Wien

Hinta-arvio alk. 1 945 €

LISSABON JA DOUROJOEN RISTEILY
LÄHTÖ 9.9.2022 
7 yötä • m/s Amalia Rodrigues
Lissabon - Obidos - Coimibra - Oporto - Régua - Pinhao - 
Vega de Teron - Salamanca - Ferradosa 

Hinta-arvio alk. 2 595 €

RISTEILY REINJOELTA 
TONAVALLE
LÄHTÖ 23.4.2022 
7 yötä • m/s Swiss Pearl 
Frankfurt - Miltenberg - Karlstadt - Würzburg - Schweinfurt - 
Bamberg - Nürnberg - Kelheim - Regensburg

Hinta-arvio alk. 1 925 € 

VÄRIEN JA TUOKSUJEN PROVENCE 
- BARGERISTEILY RHÔNE-À-SÈTE
-KANAVAA PITKIN
LÄHTÖ 23.4.2022 
6 yötä • m/s Anne-Marie
Sete - Palavas les Flots - Aigues Mortes - Callician - Arles

Hinta-arvio alk. 2 595 €

DOUROJOEN RISTEILY
LÄHTÖ 25.4.2022 
7 yötä • m/s Gil Eanes
Oporto - Régua - Pinhao - Vega de Teron - Salamanca - 
Barca d´Alva - Ferradosa - Pinhao - Oporto 

Hinta-arvio alk. 2 595 €

HISTORIAN JA KULTTUURIN TONAVA 
PASSAUSTA BUDAPESTIIN
LÄHDÖT 30.4., 7.5. JA 31.8.2022 
7 yötä • m/s Swiss Pearl 
Regensburg (30.4.) / Passau - Linz - Melk - Dürnstein - 
Wien - Bratislava - Budapest 
(7.5. lähdöllä reitti käänteisessä järjestyksessä)

Hinta-arvio alk. 1 945 €

SEINEJOEN RISTEILY 
- NORMANDIAA AIDOIMMILLAAN
LÄHDÖT 3.5. JA 26.8.2022 
6 yötä • m/s Botticelli (3.5.), 
m/s Seine Princess (26.8.)
Pariisi - La Roche - Caudebec - Honfleur - Rouen - Pariisi 

Hinta-arvio alk. 1 945 €

NELJÄN JOEN RISTEILY 
- MOSEL, SAAR, REIN JA NECKAR
LÄHDÖT 10.5. JA 14.6.2022 
6 yötä • m/s Leonard de Vinci
Remich - Luxemburg - Saarburg - Trier - Cochem - Rüdesheim - 
Heidelberg - Strasbourg

Hinta-arvio alk. 1 995 €
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Ennakkoilmoittautujan ETU:

OMA LAIVA -RISTEILYT 200 € / hlö
RYHMÄMATKAT 150 € / hlö

Etuja on saatavilla rajoitetusti.

http://www.kristina.fi
http://www.kristina.fi/lahto/matkan
http://www.kristina.fi/ennakkotiedot
mailto:info@kristinacruises.com
http://www.kristina.fi/ennakkotiedot


Kaikki matkamme www.kristina.fi32 Kirkkokatu 16, 48100 KOTKA | puh. 05 211 44 | info@kristinacruises.com

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

HEINÄKUU
2.7.2021 • Champagne & Marne kanavaristeily 
• Jokiristeily • s. 12
2.7.2021 • Tarinoiden Tonava • Jokiristeily •  
s. 14
29.7.2021 • Burgundi & Rhône-Rein 
kanavaristeily • Jokiristeily • s. 12
31.7.2021 • Purjelaivaristeily Kreikan 
saaristossa • Löytöretki • s. 16

ELOKUU
4.8.2021 • Joonianmeren risteily •  
Lomaristeily • s. 19
9.8.2021 • Neljän joen risteily • Jokiristeily • 
s. 12
13.8.2021 • Bargeristeily Provencen alueella • 
Jokiristeily • s. 12
14.8.2021 • Reinjoen risteily • Jokiristeily • s. 13
18.8.2021 • Islanti, Norjan vuonot & Skotlanti • 
Löytöretki • s. 17
21.8.2021 • Reinjoen risteily • Jokiristeily • s. 13
28.8.2021 • Seinen risteily • Jokiristeily • s. 11

SYYSKUU
13.9.2021 • Saône- ja Rhônejoki & Provence • 
Jokiristeily • s. 11
13.9.2021 • Dourojoen risteily • Jokiristeily • 
s. 10
14.9.2021 • Eteläisen Tonavan risteily • 
Jokiristeily • s. 14
21.9.2021 • Läntisen Välimeren risteily • 
Lomaristeily • s. 19
28.9.2021 • Seinen risteily • Jokiristeily • s. 11

LOKAKUU
2.10.2021 • Saarihyppelyä Adrianmerellä • 
Lomaristeily • s. 18
4.10.2021 • Historian ja kulttuurin Tonava • 
Jokiristeily • s. 15
11.10.2021 • Historian ja kulttuurin Tonava • 
Jokiristeily • s. 15
11.10.2021 • Saarihyppelyä Adrianmerellä • 
Lomaristeily • s. 18
12.10.2021 • Hurmaava Elbejoki • Jokiristeily 
• s. 13
15.10.2021 • Dourojoen risteily • Jokiristeily 
• s. 10
18.10.2021 • Eteläisen Tonavan risteily • 
Jokiristeily • s. 14
20.10.2021 • Joonianmeren risteily • 
Lomaristeily • s. 19
26.10.2021 • Atlantin ylitys • Lomaristeily • s. 6

MARRASKUU
8.11.2021 • Japanin ja Etelä-Korean risteily • 
Löytöretki • s. 7
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Matkamyynti puh. 05 211 44 | Palvelemme ma-to 10-14 | Varaukset myös www.kristina.fi

RISTEILYKALENTERI • Lähdöt heinäkuu 2021 – maaliskuu 2022  

Toimistomme Kirkkokadulla on toistaiseksi suljettu ja palvelemme puhelimitse 
sekä sähköpostilla.

27.11.2021 • Tonavan pääkaupunkien 
joulutorit • Jokiristeily • s. 8
30.11.2021 • Kanariansaaret ja Madeira • 
Lomaristeily • s. 4

JOULUKUU
18.12.2021 • Karibian jouluristeily ABC-saarille 
• Lomaristeily • s. 6
21.12.2021 • Jouluristeily – Kanariansaaret & 
Madeira • Lomaristeily • s. 4
21.12.2021 • Jouluristeily Eteläisellä Tonavalla 
• Jokiristeily • s. 8
22.12.2021 • Jouluristeily Loirella • Jokiristeily 
• s. 9
28.12.2021 • Uuden vuoden risteily – 
Kanariansaaret & Madeira • Lomaristeily • s. 5
31.12.2021 • Etelä-Afrikan ja Namibian risteily 
• Löytöretki • s. 7

TAMMIKUU
5.1.2022 • Mekongjoen risteily Vietnamista 
Kambodžaan • Löytöretki • s. 7
11.1.2022 • Kanariansaaret, Madeira & 
Marokko • Lomaristeily • s. 5
15.1.2022 • Karibian risteily ABC-saarille • 
Lomaristeily • s. 6
20.1.2022 • Purjelaivaristeily Kaakkois-
Aasiassa • Löytöretki • s. 17

HELMIKUU
5.2.2022 • Itä-Karibian risteily • Lomaristeily 
• s. 6
8.2.2022 • Kanariansaaret, Madeira & Marokko 
• Lomaristeily • s. 5
15.2.2022 • Kanariansaarten makuja ja 
Madeira • Lomaristeily • s. 4
15.2.2022 • Australian ja Uuden-Seelannin 
risteily • Löytöretki • s. 7

MAALISKUU
5.3.2022 • Itä-Karibian risteily • Lomaristeily 
• s. 6
8.3.2022 • Kanariansaaret & Madeira • 
Lomaristeily • s. 4
26.3.2022 • Elben risteily Prahasta Berliiniin • 
Jokiristeily • s. 30
26.3.2022 • Azoreilta Hampuriin • Löytöretki 
• s. 17
29.3.2022 • Kanariansaarten makuja ja 
Madeira • Lomaristeily • s. 4

ROPAX-RISTEILYT 
SAKSAAN JA RUOTSIIN
10.6.2021, 8.7.2021 ja 22.7.2021 • 
Historiallinen Uppsala & Sigtuna •  
ROPAX-risteily • s. 29
14.6.2021 ja 20.9.2021 • Hansaristeily 
Hampuriin ja Bremeniin • ROPAX-risteily • s. 28

7.7.2021 ja 14.7.2021 • Itä-Ruotsin kierros ja 
Götan kanava • ROPAX-risteily • s. 29 
19.7.2021 ja 16.8.2021 • Pohjois-Saksan 
kierros • ROPAX-risteily • s. 28

TEEMARISTEILYJÄ SAKSAAN

22.6.2021 • Juhannusristeily Saksaan •  
ROPAX-risteily • s. 26
7.9.2021 • Flensburgin veneenrakennusta ja 
rommia • ROPAX-risteily • s. 27
11.10.2021 • Pohjois-Saksa, Valofestivaali • 
ROPAX-risteily • s. 28
18.10.2021 • Hansaristeily, Octoberfest • 
ROPAX-risteily • s. 28
27.10.2021 • Hampuri Beatlesien tapaan • 
ROPAX-risteily • s. 27
23.11.2021 • Hansaristeily Bremenin ja 
Hampurin joulutorit • ROPAX-risteily • s. 27
29.11.2021 • Pohjois-Saksan kierros ja 
Berliinin joulutorit • ROPAX-risteily • s. 27
3.12.2021 • Kristinan pikkujoulu- ja 
itsenäisyyspäiväristeily Saksaan •  
ROPAX-risteily • s. 27
13.12.2021 • Elbphilharmonian konsertti ja 
taide-elämysten Hampuri •   
ROPAX-risteily • s. 27
22.12.2021 • Jouluristeily Saksaan •  
ROPAX-risteily • s. 27

KRISTINA RAILS JA 
KOTIMAAN MATKAT
25.5.2021 ja 24.8.2021 • Mustilan Arboretum, 
Lappeenrannan linnoitus & Saimaan kanava 
• s. 22
26.5.2021 ja 14.9.2021 • Kohtalona 
Ruotsinsalmi, Kotka & Hamina • s. 22
28.5.2021 ja 20.7.2021 • Taidematka Poriin ja 
Noormarkkuun • s. 23
1.6.2021 ja 14.9.2021 • Lepaan viinitila, 
siipirataslaivaristeily Keurusselällä & 
Serlachius-museot • s. 23
7.6.2021 • Verla, Järvisydän & Valamon 
luostari • s. 23
15.6.2021 ja 17.8.2021 • Päijänteen risteily, 
radio- & tv-museo ja Sibeliustalo Lahdessa • 
s. 24
17.6.2021 ja 19.8.2021 • Maisema- ja 
kulttuurimatka Itä-Suomeen – Koli, Joensuu, 
Juankoski & Mikkeli • Kristina Rails • s. 21
29.6.2021 ja 31.8.2021 • Kulttuurimatka 
Pohjanmaalle, Oulun seudulle & Kuopioon • 
Kristina Rails • s. 21
7.7.2021 • Savonlinnan oopperajuhlat –   
La Traviata ooppera • s. 24
13.7.2021 ja 7.9.2021 • Kesäpäivä 
Vanajavedellä, Riihimäellä ja Hämeenlinnassa 
• s. 25
5.8.2021 • Hamina Tattoo ja Merikeskus 
Vellamo • s. 25

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

