
 
 
 
 
ALUSTAVA  
Matkaohjelmaehdotus ryhmälle DUODECIM      30.04.2019 
 

Syksyn matka Zürichiin 10.10. –13.10.2019 
Retket Ranskan Mulhousen’in Euroopan suurimpaan automuseoon 
ja Baselin taidemuseoon  
Zürichissä Verdin oopperat  Nabucco ja La Traviata 
Minna Lindgrenin teosesittelyt  
 
Alppimaisemien lisäksi Sveitsin kauneus piilee sen ihastuttavissa keskiaikaisissa kaupungeissa, 
idyllisissä kylissä, upeissa järvimaisemissa .Maa on pieni ja  siksi etäisyydet lyhyitä. Sveitsin asukkaat 
kuuluvat  kolmeen eri kulttuuriin. Tosin emme kohtaa puhdasta saksalaista, italialaista tai 
ranskalaista kulttuuria, vaan sveitsiläiset ovat antaneet näille oman viehättävän leimansa. 
 
Zürich on Sveitsin suurin kaupunki ja tärkein teollisuuskeskus, mutta myös miellyttävä lomakohde 
viheralueineen, puistokatuineen ja vesiväylineen. Zürichissä yhdistyvät moderni suurkaupunki ja 
perinteitä vaaliva, viehättävä vanhakaupunki. 
  
Zürich sijaitsee  Limmatjoen ja Zürichsee-järven yhteyskohdassa pohjois-Sveitsissä ja omaa 
ihastuttavan, historiassaan rikkaan vanhan kaupungin, jonka perustukset juontavat juurensa jo 
roomalaisten ajoille. Vuonna 15 eKr. perustettiin paikalle roomalainen tulliasema ”Turicum”, josta 
kaupungin nimi on muotoutunut. 1800-luvulle asti ympäröi muurit kaupungin varsinaista keskustaa. 
   
10.10.  Torstai 
09.40  Finnairin lento saapuu Zürichin Klotenin lentokentälle. Bussi ja Zürichin kaupunkiopas 

ryhmää vastassa.  Kiertoajelua bussilla, matkan varrella  tervetulolounas n. klo 12.00 
 paikallisessa hyvässä ravintolassa. 
 Kiertoajelu päättyy hotellille n. 14.30   
  
 Aloitamme lentokentältä välittömästi  suomenk. opastetun  kaupunkikiertoajelun 

 (n. 2 tuntia) osittain myös kävellen.  
 Tutustumme lähemmin Zürichiin, Sveitsin suurimpaan kaupunkiin (370 000 asukasta).

 Näemme mm. Lindenhofin kukkulan näköalapaikalta Zürichin kattojen yläpuolella,  
täältä avautuu upea maisema alas vanhaan kaupunkiin ja Limmat-joelle . Lindenhofilla 
on ollut suuri merkitys  Zürichin historiassa, jossa jo antiikin Rooman aikakaudella oli 
linnoitus –   

 Kolmen kirkon huomattavat tornit halkovat kaupungin taivaanrantaa; keisari Kaarle 
 Suuren 1100-luvulla rakennuttama Grossmünster – Zürichin maamerkki; St. Peter 
 Kirche, jossa mm. Euroopan suurin kellotaulu (8,7m) sekä Fraumünster.  

 
Majoittuminen tasokkaaseen MARRIOTT hotelliin  ****,  
Huoneet Deluxe kategoriassa, sijaitsevat North-Wing rakennuksessa. 
Neumuehlequai 42, 8008 Zürich,   www.ZurichMarriott.com 
Zurich Marriott hotelli sijaitsee kaupungin keskustassa Limmat-joen  rannalla. Tämä 
tekee siitä ihanteellisen lähtökohdan nähtävyys kohteisiin Sveitsin metropolissa.  
 

http://www.zurichmarriott.com/


 
Zürichin rautatieasemalle pääsee hotellilta muutamassa minuutissa, koko hotellissa 
on myös ilmainen Wi-Fi.  2 ravintolaa, joissa joko sveitsiläistyyppistä tai autenttista  
thaimaalaista ruokaa tarjolla,  baari.  
 

  Majoittumisen jälkeen iltapäivästä omaa aikaa. 
   
17.30 –  Hotellin kokoushuoneessa  Minna Lindgrenin esittely illan oopperasta  
18.30  Lasillinen kuoharia tai alkoholiton juoma 
 
19.00  Kuljetus  oopperatalolle. 
20.00  Oper Zürich / NABUCCO  / Giuseppe Verdi 
                            Esityksen jälkeen kuljetus hotellille. 
   
11.04.  Perjantai    / Retki Mülhausenin automuseoon Cité de l’Automobile 

        ja Baselin taidemuseoon 
   
06.30   alkaen aamiaista tarjolla, amerikkalainen aamiais-buffet.   
08.30  Bussi noutaa ryhmän hotellilta. Ajo  Mülhauseniin (130 km)  

Mulhouse ( saksaksi Mülhausen) on kaupunki Itä-Ranskassa lähellä Sveitsin ja Saksan 

rajaa, Alsacen alueella. 

Vierailukohteemme on Cité de l'Automobile -museo, entisen kutomotehtaan 

teollisuusrakennuksessa. Kokoelman ovat keränneet  tehtailija veljekset Schlumpf, 

vuosina 1945 – 1977, jotka omistivat kutomotehtaan. 

Opastettu kierros automuseossa , 2 tuntia ( engl.kielellä) 

 

Mülhausen on historiallinen  tekstiiliteollisuuden kaupunki ja on muuttanut entiset 

tehdasrakennukset nykypäivän tarpeisiin ja kultturelliseen käyttöön. 

Näytteillä  on klassisia autoja, vanhimmat vuodelta 1878, mukana myös  klassiset 

Mercedes- ja Bugatti-kilpa-autot. 

Tänään kokoelmaan kuuluu noin 400 ajoneuvoa, joista 250 esitellään yleisölle  

Mulhousessa, joten se on maailmanlaajuisesti  suurin automuseo 

Museon sisäänkäynti ja atrium: 

Pääsy Cité de l'Automobile -auton sisäänkäyntialueelle tapahtuu  kanavan ylittävän 

ylikulkusillan kautta. Se symbolisoi uudelleen suunnittelua ja ihmisen mielikuvitusta, 

jolla on tärkeä rooli erityisesti autoteollisuudessa. Aivan sisäänkäynnin vieressä on 

puu-, lasi- ja teräsportaali, jossa autot ja eläimet rippuvat  hämmästyttävällä tavalla. 

Sisäänkäynti alueella nähdään elokuviin perustuen  kuvaseinä, joissa auto  ja eläimet 

ovat näyttelijöinä. 
 
   Opastettu kierros automuseossa , 2 tuntia ( engl.kielellä) 

 Tämän jälkeen lounasta museon ravintolassa.  
 

Cité de l'Automobilen myymälä kutsuu jatkamaan matkaa autolla maailman ympäri. 
Tarjolla suuri valikoiman kuvitettuja kirjoja kaikille autojen ystäville. 
Täältä löytää  myös laajan valikoiman postikortteja, DVD-levyjä, koriste-esineitä, 
koruja ja T-paitoja niille, jotka   ovat innostuneet museon kokoelmista. Erilaiset 
yksilölliset tuotteet (paperitavarat, lisävarusteet ...) jättävät ainutlaatuisen muiston 
vierailusta Cité de l'Automobilemuseossa. Myös valikoiman malliautoja. 
 



 
  
 
n.14.30  Paluumatkalla Zürichiin pysähdys Baselissa (40 km) .  

Basel sijaitsee Saksan, Ranskan ja Sveitsin, kolmen maan kulmassa Reinin varrella, joen 
molemmin puolin.   

  Tutustumme Baselin Kunstmuseum-taidemuseeon.  
 1 tunnin opastettu kierros engl.kielellä. 
Baselin taidemuseota pidetään yhtenä Sveitsin  tärkeimmistä taidemuseoista. Se 
koostuu 1930-luvun uusklassisesta päärakennuksesta ja kahdesta 
laajennusrakennuksesta, sijaitsee  Reininjoen  ja Vanhankaupungin lähellä. Museossa  
on n. 304 000 taideteosta. Näytteillä pääosin Länsi-Euroopan taidehistorian 
poikkileikkaus seitsemän vuosisadan ajalta,  myöhäisestä keskiajasta nykypäivään. 

 
Taidemuseon päärakennus on jaettu kolmeen kerrokseen. 
Ensimmäisessä kerroksessa on keskiajan ja renessanssin taiteen kokoelmia 1800-
luvulle. Toisessa kerroksessa on esillä klassisen modernismin ja eurooppalaisen sodan 
jälkeisen modernismin teoksia.  
 Vanhat mestarit ovat mm. Holbein Martin Schongauer, Lucas Cranach d. Ä, Matthias 
Grünewald, Rubens ja Rembrandt. Museossa on laaja kokoelma 1700-luvun 
hollantilaisia ja flaamilaisia maalauksia. 1800-luvun impressionisteja edustavat Paul 
Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Camille Pissarro, Claude Monet ja Pierre-
Auguste Renoir. Lisäksi löytyy saksalaisen, itävaltalaisen ja sveitsiläisen 1700-1800 
luvuilta maalauksia, esimerkiksi Cuno Amiet, Ferdinand Hodler, Johann Heinrich Füssli, 
Michael Wutky ja Robert Zünd ja  suuri Böcklin-kokoelma . 
1900-luvun veistoksen ja maalauksen näyttelyihin kuuluvat Picasso, Braque ja Juan 
Gris. Ekspressionismia edustavat Edvard Munch, Franz Marc, Oskar Kokoschka ja Emil 
Nolde. Nykytaide on esillä Baselin nykytaiteen museossa, joka avattiin vuonna 1980 ja 
joka hallinnollisesti kuuluu Kunstmuseumiin. 

 
  Paluumatka jatkuu Baselista Zürichiin, vielä 90 km. Hotellille saavutaan n. klo 19.00. 

Ilta omaa aikaa. 
 
  
12.10.  Lauantai  
06.30   alkaen aamiaista hotellissa. 
09.30 Aamupäivällä  tutustumme kävellen historialliseen ( n. 1 ½ t.)  keskustaan ja käymme 

Fraumünsterin kirkossa. Kuuluisa ja tunnettu kirkko on  arvokkaiden Marc Chagallin 
”Luomishistoria”-ikkunalasimaalausten  ansiosta.  
Näemme mm. vilkkaan Bahnhofsstraßen, elegantin ostoskadun –  
 
Kaupunkikävely päätetään keskustaan, mahdollisuus jäädä lounaalle,  shoppailemaan 
tai museokäynneille.  Huom. tänään lounas itsenäisesti.  

 
17.30 – 18.30      Hotellin kokoustilassa Minna Lindgrenin teosesittely illan oopperasta La Traviata. 
    Lasillinen kuoharia tai alkoholiton juoma. 
 
19.00   Kuljetus oopperatalolle. 
20.00   Opernhaus Zürich /  Giuseppe Verdi  / LA TRAVIATA 
    Esityksen jälkeen kuljetus hotellille. 
 
 
 



13.10.  Sunnuntai  
06.30   alkaen aamiaista hotellissa. 
12.00  mennessä huoneiden luovutus .  Matkatavarat jätetään hotellin säilytystilaan. 
  Päivä itsenäisesti. Museot ovat auki, kaupat suljettuja. 
 
12.00  Bussi noutaa ryhmän hotellilta, matkalaukut mukaan.  
  Ajo laivalaiturille.   Yhteinen laivaristeily Zürich-järvellä   (n. 1.5 t.)  

Laivat ajavat romanttisten kylien ohi, kaupunki nähdään aivan 
eri näkökulmasta  alppivuoristo –panoraamaa vasten. 
Risteilyn jälkeen kuljetus paikalliseen hyvään ravintolaan. 
Matkan päätöslounas. 
 

16.30  Kuljetus edelleen lentokentälle. 
19.10                   Finnairin lento (AY1514) Helsinkiin. 
 

 
Zürichin museotarjontaa:  ( omalla ajalla)  
 
Kunsthaus, Heimplatz 1 – avoinna  pe-su klo 10.00-18.00  
Täältä maalaustaiteen museosta löytyy merkittävä kokoelma eurooppalaista ja myös sveitsiläistä 
taidetta, veistoksia, valokuvia ja videoita, sekä kaiken lisäksi laaja kokoelma sveitsiläisen Alberto 
Giacomettin töitä.  

 
Landesmuseum Zürich  (vuoteen 2010  Schweizerisches Landesmuseum) / Museumstrasse 2  
avoinna pe-su klo 10-17. Täällä voi ihailla sveitsiläistä kulttuuria, taidetta ja historiaa. Sveitsin laajin 
kulttuurihistoriallinen kokoelma.  
 
Haus zum Rech, Neumarkt 4 , avoinna ma-pe 08.00-18.00, la 10.00-16.00 
Ilmainen sisäänpääsy. Pienoismalli ” Zürich um 1800 ” ja vaihtuvia näyttelyitä Zürichin kaupunki- ja  
rakennushistoriasta. 
 
Stadthaus, Stadthausquai 17, avoinna  ma-pe 08.00-18.00 ja la 08.00-12.00 
Ilmainen sisäänpääsy. Uusgoottilainen Stadthaus on rakennettu 1898-1900 sille paikalle, 
jossa alkujaan oli aatelisten nunnien luostari St.Felix und Regula (”Fraumünster).  Luostarirakennus. – 
Museossa on vaihtuvia näyttelyjä.  
 
 
** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Matkan hinta:  
 
2.550 € / hlö, jaetussa 2-h huoneessa  
2.890 € / hlö, 1-h huoneessa  
         
 
Hintaan sisältyy: 
 
-   lennot turistiluokassa  
-   1 matkalaukku (max 23 kg) ruumaan ja 1 käsimatkatavara (max 8 kg) 
-   03 x   yöpyminen  Deluxe-huoneissa  inkl.  hotellin amerikkalainen  aamiasbuffet  
-   03 x  lounas /  3-ruokalajin menut sis.  20 cl viiniä, mineraalivettä, kahvin 
-   01 x    Illallinen  hotellissa  2-ruokalajia, 20 cl viiniä, mineralivettä 
-   turistibussi  ohjelman mukaisiin ajoihin:  
-   Suomenk. paikallisopas  osittain 
-  -Matkanjohtajana mukana: Sirkka-Liisa Aalto 
-   Minna Lindgrenin alustukset oopperoihin  
-   Kokoushuone  oopperan teosesittelyyn  10. ja 12.10. sis. lasilliset kuoharia tai alkoholitonta 
-   Laivaristeily Zürich-järvellä  1,5 h /  13.10. 
-   sisäänpääsy maksut ja opastukset: 
     Cité de l’Automobile museo / Mulhouse-Alsace sis. 2 t. opastusta engl. kielellä 
     Kunstmuseum Basel  - 1 tunti opastusta engl.kielellä   
-    Vox Radioguides koko matkan ajalle 
-    Zürichin Citytax 
-    oopperaliput (1. ja 2.-hintakategoria)  
 
 
 
Matkan peruutus- ja maksuehdot:  
Ennakkomaksu 200 € / hlö 7 päivää varauksesta. 
Toinen maksuerä 500 € / hlö 20.07.  
Loppusumma 31.08. 
    
Matkan hinta edellyttää min. 24 matkustajaa.  
 
Ohjelmamuutokset mahdollisia, ylläoleva ohjelma on alustava ehdotus. 
 
** 
 


