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haluamme tutustua nykypäivien Saksaan, niin teemme sen parhaiten
osallistumalla seuramatkaan, joka vie meidät läpi Saksan kauneimpien
seutujen romattisen Rheinin varsille.
Matkallelähtö tapahtuu Helsingin Eteläsatamasta keskiviikkona klo 10.00.
Muutaman tunnin kuluttua olemme Tallinnassa, jossa halukkailla on tilaisuus
käydä katselemassa kaupunkia, mutta pian jatkuu matka edelleen. Virkistävän
merimatkan jälkeen saamme perjantaiaamuna aikaisin näköpiiriimme Saksan
rannikon. Stettinin satamassa astumme sitten Saksan valtakunnan kamaralle.
Mukava matkailuauto vie meidät asemalle, josta pikajuna kiidättää meidät
Euroopan sydämeen, Berliniin. Auto on jälleen retkikuntaa vastassa ja kuljettaa sen aivan keskikaupungilla sijaitsevaan hyvään hotelliin. Nautittuamme päivällistä olemme valmiit tutustumaan suurkaupungin nähtävyyksiin. »Haus
Vaterlandissa» syömämme illallisen jälkeen on jokaisella tilaisuus käyttää
iltansa parhaaksi katsomallaan tavalla.
Lauantaina lähdemme päivällisen jälkeen pikajunalla suoraan Kölniin.
Illastamme ravintolavaunussa ja pian saavumme Rheinin rannalle, Kölnin
kuuluisaan kaupunkiin. Nukuttuamme yön rauhallisessa hotellissa teemme
aamulla kiertoajelun ja saamme siten hyvän yleiskuvan tästä ikivanhasta kaupungista. Tämän jälkeen saamme tilaisuuden tutustua Kölnin tuomiokirkkoon,
tuon gotiikan mestariteoksen salaisuuksiin ja aarteisiin.
Muita matka jatkuu. Kölnistä ajamme autolla Bonniin, sieltä pitkin
Rheinin rantoja Godesbergiin ja Brohliin. Päivällisen nautimme Laacher
Seen rannalla, jossa on myös vanha viehättävä benediktiiniluostari. Automatkaa
jatketaan Koblenziin; vietämme iloisen illan Koblenzin »Weindorfissa».
Maanantaiaamuna käymme Rheinin ja Moselin yhtymäkohdassa olevalla
Deutscher Eck-niemekkeellä sijaitsevaa muistomerkkiä katsomassa ja tarkastamme Ehrenbreitsteinin linnan. Iltapäivä on kullakin taas vapaasti käytettä-
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vissä.

Vain yksi yö, niin pääsemme matkamme huippukohtaan, laivamatkaan
Rheinillä.

Tiistaina astumme laivaan . . Rheinin jylhän kauniit, vuosituhansien aikana
muotoihinsa painuneet rannat lipuvat ohitsemme. Jokainen virran kaarre,
jokainen uusi maisema silmäimme edessä on historiaa. Nämä maat olivat jo
2000 vuotta sitten germaanisen ja roomalaisen vallan ja kulttuurin rajamaita.
todisteita aikakausien vaihteista. Näkyviin tulee ylväs
Näemme raunioita
Marksburgin linna
Rheinin linnoista parhaiten säilynyt. Tähän kunnianarvoisaan vanhukseen, joka on nähnyt vuosisatojen syntyvän ja kuolevan, käymme
tutustumassa tarkemmin. Sivuutamme lauluista tunnetun Lorelein ja illalla laskee laivamme tyypillisen keskiaikaisen pikkukaupungin laituriin. Olemme
.
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Bacharachissa.

Seuraavien kahden päivän tunnusmerkkeinä ovat reiniläinen elämänilo,
tunnelmat ja elämykset, joita voivat tarjota vain reininmaalaiset ja omaa
muistorikasta elämäänsä elävä pieni kaupunki keskisen Rheinin varrella.
Paikalla, jolle on aikojen alussa suotu sellainen majesteetillinen kauneus kuin
Bacharachin seudulle, olemme luonnollisesti jättäneet ohjelman täysin vapaaksi.
(Ruokaa ja asuntoa ei kuitenkaan ole unohdettu.)
Perjantaina jatkuu laivamatkamme Riidesheimiin, jossa käymme katsomassa Niederwald-muistomerkkiä. Päivällisen jälkeen nousemme junaan, joka
vie meidät Wiesbadeniin, tuohon kuuluisaan kylpyläkaupunkiin, jossa lukemattomat suomalaisetkin ovat saaneet parannusta sairauksilleen, ja jossa ilta esim.
kasinolla vietettynä kuluu hauskasti. Lauantaina meille näytetään tämän
kylpylän »Kurhaus» sekä terveyslähteet. Iltapäivällä matkamme jatkuu Heidelbergiin,
Saksan romattisimpaan kaupunkiin, jossa saamme tutustua
myös sen vanhaan linnaan.
Sunnuntaiaamuna
lähdemme
Heidelbergista ja tuossa tuokiossa
olemme Frankfurt am
Mainissa. Päivällisen jälkeen ja
katseltuamme kaupunkia jatkuu
matka takaisin Berliniin, jossa
majoitumme samaan hotelliin
kuin menomatkallakin.
Maanantaina teemme kiertoajelun Beriinissä, iltapäivällä
voi kukin itse tehdä »tutkimusretkiä» museoihin, kirkkoihin
tai muihin kiinnostaviin nähtävyyksiin, joiden löytämisessä
opas auliisti antaa neuvojaan.
Illallisen jälkeen voivat halukkaat tutustua öiseen Berliniin,
suositeltava olisi esimerkiksi

kiertoajelu »Berlin bei Nacht». Tiistai on kokonaan vapaasti käytettävissä,
yhteiset ateriat on kuitenkin varattu ohjelmaan. Keskiviikkona retkikunta taas
kuljetetaan autolla Stettiner Bahnhofille, ja pian senjälkeen astumme Stettinissä
Ariadnen kannelle. Paluumatkan aikana saamme taas nauttia ihanasta meriilmasta ja laivan mainiosta ruoasta sekä muistella matkan vaiheita. Perjantaina
saavumme puolenpäivän jälkeen jälleen Helsinkiin, näkemäämme ja kokemaamme tyytyväisinä.
Ohjelmaan sisältyy kaikki matkat laivalla turistiluokassa ja parhaissa pikajunissa 111 luokassa, asunnot hyvissä hotelleissa, ruoka ja opastus koko matkan
ajan, kaikki kiertoajelut ja tavaroiden kuljetukset, pääsymaksut, verot ja juoma/

rahat. Juomat eivät sisälly hintaan.
Matkan hinta kaikkineen, mitä siihen on mainittu sisältyvän, on Mk
ja on se suoritettava
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Matkalle ilmoittautumiset on tehtävä
I matkalle ennen 25. 5.
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15. 6.
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Ilmoittauduttaessa on mainittava täydelliset nimet, arvo t. ammatti, osoite
ja puhelinnumero. Koska osanottajamäärät ovat rajoitetut, huomioidaan ilmoittautumiset siinä järjestyksessä kuin ne saapuvat. On siis syytä ilmoittautua
mahdollisimman ajoissa.
Ilmoittauduttaessa on suoritettava ennakkomaksu Mk 500: —. Muita ilmoittautumisia ei oteta huomioon.
Passi. Näitä matkoja varten tarvitaan ulkomaanpassi, jonka hankinnasta
okaisen on itsensä huolehdittava. Passi on lähetettävä toimistoomme samoiksi
päiviksi jolloin kullekin matkalle ilmoittautuminen päättyy. Passit jaetaan toimistossamme lähtöpäivän aamuna, jonne kokoonnutaan matkalle lähtöä varten
klo 8.30.

Raha. Matkalle tulee varata yksityistä tarvetta varten ulkomaanrahaaj
Saksaa varten saadaan toimistostamme matkamarkkashekkejä, joita käyttämällä kustannukset huomattavasti pienenevät, koska matkamarkka, kuten
tunnettua, on hyvin halpa. Matkamarkkashekkejä saadaan toimistostamme
samaan kurssiin kuin pankeistakin ja voivat maaseudulta saapuvat osanottajat
ostaa shekkinsä vielä lähtöpäivän aamunakin.
Tiedustelut. Kaikki näitä matkoja koskevat tiedustelut on osoitettava
Matkatoimisto Kaleva Oy:lle, osoite Heikinkatu 9, Helsinki. Puhelin 39 111.
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