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Konserttimatka Hampuriin keväällä 2022  
  
Hampuri on n. 1800000 asukkaan kaupunki, jolla on monta keskustaa ja merkittävää 
aukiota. Kaupungin keskuksen voidaan sanoa olevan Rathausmarkt-aukiolla eli torilla, 
joka on kaupungintalon edustalla. Tori on merkittävä keskus monesta eri syystä eikä 
yksin sen kauniin Rathauskaupungintalon takia. Täällä on hyvä syödä tyypillisiä 
saksalaisia ruokia ja juomia edullisesti Hampurin satama-alueet ovat mielenkiintoisia ja 
levittäytyvät laajalle alueelle.   
  
Vanhat satama-alueet ovat saaneet uusia rooleja ja rakennuksia parin viime 
vuosikymmenen aikana ja kuuluvat myös turistien suosikkivierailukohteisiin kaupungissa. 
Koko aluetta kutsutaan nykyisin monella kartalla ja turistiesitteissä pelkästään HafenCity-
nimellä.  
  
Elbe-joki virtaa Hampurin halki, ja keskusta on sijoittunut sen pohjoispuolelle. 
Kaupungista saa hyvän käsityksen, kun lähtee jokea pitkin kulkevalle risteilylle. Samalla 
näkee useita päänähtävyyksiä vedeltä käsin. Elben Alster-sivujoen alajuoksu on 
patoutunut Binnenalster- ja Außenalster-tekojärviksi. Keskustassa oleva Binnenalster on 
leveiden, kauniiden rantakatujen reunustama, kun taas suurempi Außenalster ulottuu 
muutaman kilometrin päähän keskustasta. Sen rantoja kehystävät vehreät puistoalueet. 
Järvet ovat suosittuja ulkoilupaikkoja, jonne tullaan lenkkeilemään, soutelemaan tai 
vaikka piknikille.   
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Uusi konserttitalo Elbphilharmonie Hampurin sydämessä Elben rannalla houkuttelee myös 
Sinfoniettan Ystäviä, siksi meidän pitää nyt olla ajoissa liikkeellä positiivisessa hengessä 
kohti kevättä 2022. Viime kevään matka Pariisiin peruuntui, joten nyt entistä 
innokkaammin yhdessä Hampuriin. 
  
  
Matkakohde   Hampuri, Saksa  
Matkan ajankohta   31.3.-3.4.2022  
  
Matkaohjelmaehdotus  
  
1 päivä TO│matkapäivä, saapuminen Hampuriin, kiertoajelu ja majoittuminen  
Finnairin lento Hampuriin aamupäivällä. Suomenkielinen paikallisopas ja bussi vastassa 
ryhmää lentoasemalla ja aloitamme, noin kolmen tunnin kaupunkikiertoajelu 
tulotransferin yhteydessä suomenkielisen oppaan johdolla, jonka jälkeen vierailu 
Elbphilharmonie -konserttitalon näköalatasanteella sekä lounas.  
  
Konserttitaloon ei valitettavasti tällä hetkellä pääse tekemään tutustumiskierrosta, mutta 
näköalatasanteelle on vapaa pääsy. Näköalatasanteelle ostettava paikan päällä liput, 
jotka ovat saatavilla lippuautomaatista, opas auttaa tässä. Plazalla vierailuun ryhmässä 
saa olla max 25 paxia. Ryhmä on jaettava kahteen osaan. Vierailu Plazalla kestää noin 
30 min/ryhmä.  
  
Lounas: Restaurant Schönes Leben/Alter Wandrahm 15, 20457 Hamburg  
https://www.schoenes-leben.com/speicherstadt/  
2-ruokalajin menu ilman ruokajuomia. Ruokajuomat tilataan ja maksetaan paikan päällä.  
Lounaan jälkeen ajetaan valittuun hotelliin Renaissance Hamburg Hotel. 
 
Illalla yhteinen tervetuliaisillallinen myöhemmin sovittavassa paikassa.   
 

Illallisravintoloja Hampurissa:  
Störtebeker in der Elbphilharmonie / Platz der Deutschen Einheit 3/ 20457 
Hamburg https://www.stoertebeker-eph.com/stortebeker-elbphilharmonie  
  
Parlament/ Große Johannisstr. 2, 20457 Hamburg https://www.parlament-
hamburg.de/  
  
VLET an der Alster/ Jungfernstieg 7 / 20354 Hamburg https://www.vlet-
jungfernstieg.de/  
  

Illallismenut ryhmälle valitsemme yhteisesti ennen matkaa. Menut vielä julkistamatta 
vuodelle 2022.    
 
  
2.-3. päivä PE-LA| 
Konserttipäivät  
Hyvä ja runsas aamiainen 
hotellilla.   
 
Päivä omaan tahtiin tai spontaaneissa ryhmissä.  
Ohjelmatavoitteina sekä konsertti uudessa Elbfilharmoniessa että oopperailta. Myös 
toinen konsertti mahdollinen, vanhassa konserttitalossa Laeiszhallessa. 
Lopullinen ohjelmavalinta tapahtuu myöhemmin.  
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Hampurin konserttipaikat:   
Elbphilharmonie Hamburg/ Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg  
Laeiszhalle/ Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg  
Hamburgische Staatsoper/ Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg  
  

 
4. päivä SU | Kotiin paluu   
 
Hotelliaamiainen ja huoneiden luovutus puoleen päivään mennessä. Omaa vapaa-aikaa 
kaupungilla ja kuljetus iltapäivällä Hampurin lentokentälle. Lento Helsinkiin lähtee klo 
19.00   
  
Lennot esimerkki:   
  
AY1423 Finnair Helsinki – Hampuri 31.03.2022 klo 11.10 – 12.10  
AY1426 Finnair Hampuri - Helsinki 03.04.2022 klo 19.00 – 21.50  

  
 
Hotellimme on  
     
Renaissance Hamburg Hotel * * * * Grosse Bleichen, 20354 Hampuri, Saksa  
Tämä tyylikäs hotelli sijaitsee Hampurin keskustassa, 5 minuutin kävelymatkan päässä 
Alsterjärveltä ja Hampurin kaupungintalolta. Historiallinen julkisivu ja ravintola tarjoaa 
paikallisia ruokia. Hotellin suurissa ilmastoiduissa huoneissa on satelliitti-tv, paikalliset 
hansan sävyt ja lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat. Ilmainen WiFi.  
  
Matkan alustava hinta  1388,00 € / hlö, kun ryhmässä on minimi 30 lähtijää  
  
Matkan alustavaan hintaan sisältyy  
  

• suora lento Helsinki–Hampuri–Helsinki lentoveroineen ja matkatavaroineen  
• majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa aamiaisineen  
• Hampurissa opastettu kiertoajelu tulokuljetuksen yhteydessä  
• Tulopäivän yhteinen lounas sekä yhteinen illallinen   
• 2 x ooppera/konsertti matkan aikana  
• Paluupäivän kuljetus lentokentälle  
• palvelu- ja toimistomaksut  

  
Lisämaksusta  
  

• yhden hengen huone Renaissance lisähintaan 310 €/hlö/3 vrk (eli yhteensä 
1698€) 

• ennakkoon varatut istumapaikat lennolla  
• ruokajuomat tilataan ja maksetaan paikan päällä  

  
Alustavan tarjouksen voimassaolo   
Matkan lopullinen hinta vahvistetaan, kun lippu-, lento- ja majoitusvaraukset on tehty.  
 
Maksuehto  
Ennakkomaksu 300 € / hlö varauksen yhteydessä  
Loppumaksu kuusi viikkoa ennen matkan alkua.  
  
Hinnat perustuvat 4.5.2021 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan hinta 
edellyttää ryhmän minimikokoa 30.  



Sinfoniettan Ystävät ry  
HAMPURI 2022 - ALUSTAVA MATKAEHDOTUS ILMOITTAUTUMISTA VARTEN  

  
4.5.2021  

  
  

    

  

  
Vapaaehtoinen tukimaksu ilmastotyöhön  
Voit halutessasi maksaa vapaaehtoisen 10 euron matkakohtaisen tukimaksun 
ilmastotyöhön. Maksusi ohjataan lyhentämättämänä Luonnonperintösäätiölle, joka 
käyttää varat luonnonsuojelualueiden hankintaan Suomessa. Lahjoituksen maksat 
ennakkomaksun yhteydessä.    
 
 
 
** Ilmoittautumiset ** 

 
Sitova ilmoittautuminen matkalle tapahtuu jo runsaan kahden viikon 
sisällä eli sunnuntaihin 23.5.2021 klo 24 mennessä.  
 
Toimi näin:  
Laita sähköposti tai soita Maire Mäkiselle (maire.i.makinen@gmail.com, p. 
0505289904), kerro osallistujat ja asumismuoto. Maire vastaa myös 
kysymyksiinne. 
Maksa vastaava osallistumismaksu (ennakkomaksu) 300 euroa per henki 
Sinfoniettan ystävien tilille FI36 6601 0003 6733 81. Viitenumero on 
2215. Viestikenttään osallistujat. Mikäli haluat, voit lisätä summaan 10€ 
per henki luonnon tukemiseen. 
 
Tiedotamme ilmoittautuneille matkan järjestelyjen etenemisestä ja tarkentuneista 
asioista. 
Loppumaksusta tulee erillinen lasku alkuvuodesta 2022. 
 
** 
KonTiki tiedottaa: 
  
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- 
ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 
39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme 
erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. 
reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä 
matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa 
tiedot matkan laskun liitteenä. Erityisehdot myös verkkosivuillamme 
www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/ 
 
Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien ym. 
palveluiden muutoksista veloitamme 100 € muutoskulut / muutos ja lisäksi 
palveluntarjoajien perimät kulut.  
  
Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme 
myös oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään 
hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.  
  
Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva 
henkilökohtainen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.  
  
  
  


