Menneen ajan lumoa alppimaisemissa
Sveitsi 24.-27.10.2019 ( to-su)
Pieni Kulttuuripuoti järjestää ohjelmallisen matkan Sveitsin alppimaisemiin Scuoliin
lokakuun loppupuolella. Kohteen ja ajankohdan valintaan on vaikuttanut syksyisten
alppirinteiden kauneus ja seudun maine perinteisenä kylpyläkulttuurin edustajana.
Kylpylöihinhän mentiin lepäämään, toipumaan, jopa täysin paranemaan, mutta
merkitys oli myös vahvasti sosiaalinen, kuten monista taiteilijaelämäkerroistakin on
luettu.
Scuolin lähistöllä vietetään myös näinä ehdotettuina päivinä perinteistä kylän
kaivojen juhlaa, jonka rituaaleihin päästään osallistumaan.
Asiantuntijaoppaanamme on Sirkka Pfister – neljäkymmentä vuotta Sveitsissä
asunut suomalaissyntyinen henkilö, joka on toiminut matkaoppaana, mutta
seurannut läheltä myös juustomestareitten työtä.
Lennoista ja majoituksesta
Puoti voi hoitaa kaikki järjestelyt tai osallistujat voivat varata lentonsa itse – näin
matka voi olla pidempi kuin tarjoamme neljän päivän ohjelmakokonaisuus.
Mahdollinen lento ZURICHIIN Helsingistä aamulla 24.10.2019 ja paluulento
27.10.2019 illansuussa.
Edullinen hotellimajoitus Zürichin keskustassa ensimmäisen yön ajaksi, kaksi
seuraavaa yötä Scuolin kylpyläalueella.
Alustava 4 päivän matkaohjelma
1. päivä Puolen päivän aikoihin Zürichissä alkaa tutustuminen kaupunkiin sekä
illan helmenä halukkaille omakustanteisesti illallinen Blinde Kuh –
ravintolassa; voimakas elämys ilman näköaistia
2. päivä Aamulla lähtö junalla maaseudulle Churiin, missä junanvaihto Scuoliin.
Reitti kulkee kuvankauniitten alppimaisemien keskellä, perinteisellä vanhalla
radalla. Lounas nautitaan vanhan ajan malliin perinteisessä ravintolavaunussa
vt. Idän pikajuna.
Majoitusvaihtoehtoja löytyy useita, mutta pyrimme kohtuuhintaiseen
hotellimajoitukseen.
Tutustuminen Scuoliin, mahdollisesti kylpylänautintoja ja illalla kansanjuhla
lähikylässä.
3. päivä Nousu hisseillä ylös alppivaellukselle noin 2200 metrin korkeuteen.
Matkalla nautitaan perinteinen fonduelounas.

Myöhäisiltapäivästä hoitoja ja vesiä kylpyläalueella.
Illalla juusto- ja viinitasting Sirkan vetämänä.
4. Lähtö paluumatkalle Churiin kautta St. Galleniin; Klosterviertel,
Klosterbibliotek tutustumiskohteina. Ohjelma päättyy iltapäivällä, lento lähtee
Zurichistä todennäköisesti viiden aikoihin.
KYSYMYS SINULLE
Koska meidän täytyy kartoittaa mahdollisten lähtijöiden määrää hinnan
tarkemmaksi määrittämiseksi, pyytäisimme vastausta kolmeen kysymykseen
helmikuun loppuun mennessä.
1. Oletko kiinnostunut lähtemään mukaan?
2. Varaatko itse lentosi?
3. Ovatko juuri ehdotetut päivät sopivat vai pääsisitkö mukaan toisena
ajankohtana paremmin?
Meille voi soittaa tai vastata tähän viestiin.
HINTA-ARVIO tällä hetkellä noin 20 henkilön ryhmälle
A. Kaikki varattuna Puodin kautta 850 euron kahta puolta
B. Lennot itse varaten 600 euron kahta puolta (Tällä hetkellä suorat lennot
halvimmillaan noin 200 € Finnairilla)
• Lentoja löytyy tällä hetkellä, mutta edullisia, suoria lentoja, yllättävän
vähän! On siis syytä alkaa varailla joko itse tai antaa meille valtuudet.
Hinta sisältää A- vaihtoehdossa lennot, majoituksen 3 yölle, junamatkan ZürichScuol-Zürichin lentokenttä, lounaan junassa menomatkalla, kylpylälipun, viini-ja
juustotastingin, aamiaiset ja hissilipun ja asiantuntijapalkkiot.
B-vaihtoehdossa hinta sisältää kaiken muun paitsi lennon hinnan.
Huom! Yle Areenassa näkyy vielä 11 päivää elokuva YOUTH; kylpyläelämää ja
ikääntyvien mietteitä.
Hyvässä tarkoituksessa
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