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Heinäkuun 30. p:nä astumme Helsingin Eteläsatamassa Ariadnen kannelle,
ja matkamme alkaa.Muutaman tunnin kuluttua laiva poikkeaa Tallinnaan,
johon halukkaillapysähdysaikanaon tilaisuus tutustua, minkä jälkeen jatke-

taan matkaa kohti »Kolmatta Valtakuntaa». Nauttien meren hengestä levätään
voimia keräten laivan tilavilla kansilla mukavissa lepotuoleissa tai huvitellaan
eri salongeissa. Maanantaina saavumme Stettiniin virkeinä ja reippaina, val-
miina vastaanottamaan uusia vaikutteita. Matkailuauto kuljettaa meidät rauta-
tieasemalle, josta pikajunalla matkaten olemme tuota pikaa Euroopan sydä-
messä, Berlinissä. Majoituttuamme ja nautittuamme päivällistä katselemme kau-
pungin nähtävyyksiä. Illallisen syömme kuuluisassa »Haus Vaterlandissa».
Senjälkeen saa kukin vapaasti valita iltaohjelmansa.

Tiistaiaamuna noustaan aamiaisen jälkeen suoraan Kölniin menevään
junaan. Sivuutetaan vehmaita viljelysseutuja, näemme monenlaisia maisemia.
Kuljemme pitkälti läpi kuuluisien teollisuusseutujen ja saavumme illalla Kölniiln.
Majoitumme taas hyvään hotelliin ja syömme illallisen.

Keskiviikkona teemme aamiaisen jälkeen kiertoajelun kaupungilla muka-
vassa matkailuautossa tutustuen nähtävyyksiin, ennenkaikkea kuuluisaan Kölnin
tuomiokirkkoon. Päivällistä nautittuamme jatkammekin jo matkaa Parisiin,
jonne saavumme illalla. Auto kiidättää meidät hotelliin, ja niin olemme perillä.



Tässä kaupungissa, joka ei suosituksia kaivanne, viivymme seitsemän päi-
vää. Torstaina aamiaisen jälkeen teemme laajan kiertoajelun kaupungissa sen
nähtävyyksiin tutustuen. Opas selittää suomeksi kaiken näkemämme, ja näin
saadaan yleiskuva kaupungista. Lounaan jälkeen on varattu vapaata aikaa het-
keksi. Päivällistä syömme jälleen yhdessä, ja ilta on vapaa, joten kukin voi
viettää sen haluamallaan tavalla. Opas antaa neuvojaan kaikille.

Perjantaina teemme koko päivän kestävän matkan Versaillesiin, jossa
myös nautitaan lounas, sekä Napoleonin maatilalle Malmaisoniin. Päivällinen
palattua »Quartier Latin'issa». Ilta vapaa —olemmehan Parisissa!

Nyt onkin retkikunta jo tutustunut kaupunkiin siksi paljon, että kukin osaa
ja haluaakin liikkua omin päin. Siksi ovat seuraavat päivät, siis lauantai, sun-
nuntai ja maanantai täysin vapaat. Kukin voi käyttää aikansa mielensä mukai-
sesti ja opas on avullisena kaikessa. Hotelliasunto, kahviaamiainen ja päivälli-
nen on sentään varattu koko ajaksi, ja joka haluaa, voi tehdä erittäin kiintoisia
retkiä esim. Fontainebleau'hon, joka matka kestää koko päivän ja maksaa
lounaineen n. Fr. 75:—.

Tiistaina jätetään jäähyväiset Parisille ja noustaan pikajunaan, joka kii-
dättää meidät halki Belgian takaisin Saksaan. Vielä samana iltana saavumme
Diisseldorfiin, jossa pysähdymme. Illallisen jälkeen ehtii vielä kaupunkia kat-



selemaan, mutta sen teemme perusteellisemmin vielä keskiviikkona, jolloin
jälleen matkailuautolla teemme laajan kiertoajelun. Päivällisen jälkeen lähtee
pikajuna kiitämään kohti Berliniä, jonne illansuussa saavumme. Majoitumme
jo entuudestaan tuntemaamme hyvään hotelliin ja illan vietämme vapaasti.

Torstaina suoritamme vielä Berlinissäkin laajan kiertoajelun matkailu-
autossa, jotta oikein hyvin tutustuisimme Berliniinkin. Iltapäivä vapaa. Päiväl-
listä ja illallista emme kuitenkaan unohda.

Perjantaina on ohjelmassa vain ruokailut, joten jokainen voi vielä tämänkin
päivän käyttää mielensä mukaan ja näin tarjoutuu loistava tilaisuus tutustua
perusteellisesti Berliniin.

Lauantaina lähdemme puolen päivän aikaan Stciriniin, jossa jälleen auto
vie meidät laivalle. Kaksi ihanaa päivää vietetään merellä leväten matkan
vaivoista.

Maanantaina 15. 8. saavutaan puolen päivän aikaan Helsinkiin mieli vir-
keänä ja Parisin matkan ihanat kokemukset muistossa.

Ohjelmaan sisältyy kaikki matkat laivalla turistiluokassa ja parhaissa
pikajunissa 111 luokassa, asunnot hyvissä hotelleissa, ruoka ja opastus koko mat-
kan ajan, kaikki kiertoajelut ja tavaroiden kuljetukset, pääsymaksut, verot ja
juomarahat. Juomat eivät sisälly hintaan.

Matkan hinta kaikkineen, mitä siihen on mainittu sisältyvän, on Mk
4900: — ja on se suoritettava ennen 9. 7.

Matkalle ilmoittautuminen on suoritettava ennen heinäkuun 9 päivää.
Ilmoittautuessa on mainittava täydelliset nimet, arvo t. ammatti, osoite ja puhe-
linnumero. Koska osanottajamäärä on rajoitettu, huomioidaan ilmoittautu-
miset siinä järjestyksessä kuin ne saapuvat. On siis syytä varata pääsy mat-
kalle mahdollisimman ajoissa.

Ilmoittauduttaessa on suoritettava ennakkomaksu Mk 500:—. Muita Ilmoit-
tautumisia ei oteta huomioon.

Passi. Tätä matkaa varten tarvitaan ulkomaanpassi, jonka hankinnasta
on jokaisen itse huolehdittava. Passi on lähetettävä toimistoomme ennen 9. 7.

Passit jaetaan takaisin lähtöpäivän aamuna toimistossamme, jonne kokoon-
nutaan matkalle lähtöä varten klo 10.30.

Raha. Matkalle tulee varata yksityistä tarvetta varten ulkomaanrahaa.
Saksaa varten saadaan toimistostamme matkamarkkashekkejä, joiia käyttä-
mällä kustannukset huomattavasti pienenevät, koska matkamarkka on, kuten
tunnettua, hyvin halpa. Matkamarkkashekkejä saadaan toimistostamme sa-
maan kurssiin kuin pankeistakin ja voivat maaseudulta saapuvat osanottajat
ostaa shekkinsä vielä lähtöpäivän aamunakin.

Muita maita varten on parasta ottaa mukaan jonkin verran asianomaisten
maiden valuuttaa.

Tiedustelut. Kaikki tätä matkaa koskevat tiedustelut on osoitettava
Matkatoimisto Kaleva Oy:lle, osoite Heikinkatu 9. Helsinki. Puhelin 39 11 I .
(Seuramatkaosasto.)
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