












Torstai 28.4.2011, toinen matkapäivä 
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Tänään oli matkamme ensimmäinen aamuherätys hotelli Hochzillertalissa, Kaltenbachin 
pikkukaupungissa. Mustarastaiden konsertti, lumihuippuiset Alpit ja kaunis alkukesän 
vehreys sai meidät huokailemaan, kuinka kauniiseen maahan olemmekaan tulleet. 
      Monipuolisen aamupalan jälkeen meillä oli lähtö Italian puolelle Vipitenon kaupunkiin. 
Paikkojen jako bussissa vastasi aamujumppaa, kun tönimme toinen toisiamme bussin 
käytävällä etsiessämme paikkojamme. Alkuvaikeuksista huolimatta matka etelään päin 
alkoi iloisin tunnelmin. Ajoimme Brenneron-solan lävitse ja ylitimme 192 m pitkän 
Eurooppa-sillan. Sillan pielessä pääsimme jo ensimmäisille matkamuisto-ostoksille. 
 
                                                                      

    
 
 
 
 

  



    Kun tulimme Italian puolelle, rakennustyyli alkoi muuttua laatikkomaisemmaksi, ja 
Itävallan huikeat vuoristomaisemat tasaantuivat. Rajavelvollisuuksia ei ollut. Risto vain 
ilmoitti, että nyt ollaan Italiassa.       
    
 
 
 

   
 
                                                  
Vipiteno perustettiin jo vuonna 14 eaa Rooman armeijan komentajan toimeksiannosta. 
6000 asukkaan kaupunki vaikutti viihtyisältä orvokki-istutuksineen, pikku kahviloineen ja 
kauppoineen. Ensimmäiset Sacher-tortutkin syötiin. Myös laukkuja, vaatteita ja muuta 
pientä löytyi mukaan, vaikka olikin siesta-aika ja suurin osa kaupoista kiinni 
 
 

 



 
       
 
Paluumatkalla pysähdyimme kahvitauolle. Kuljettajamme Risto keitti meille makoisat kahvit 
ja Mervin vetämällä jumpalla saimme jäsenet vetreiksi. Osansa muonituksesta saivat myös 
tsekkiläinen rekkakuski ja auton alle juossut hiiri. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illalla hotellissamme meitä odotti sauna, makoisa illallinen ja mikä parasta, musiikkia livenä 
ja tanssit. Ilo oli ylimmillään ja jalka nousi reippaasti mukavan itävaltalaisen musiikin ja 
Eeva-oppaan opettaman edestakaisen laukkatanssin tahdissa.  
    
Pirkko, Esko, Heljä ja Reino 
 



Hohe Tauerin kansallispuisto, Kitzbuhel ja 

Swarowskin kristallimaailma
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Maanantai 2.5.2011,  kuudes matkapäivä

Salzburg ja Mozart illalliskonsertti

Majapaikassamme Gasthof Hafnerfirtissä nautitun aamiaisen jälkeen suuntasimme auton 

keulan kello 8.30 Halleinin kaupungista kohti 15 kilometrin päässä sijaitsevaa Salzburgia. 

Matkan aikana Leena kertoi päivän moton: Elämän suurin onni ja runsain voitto on iloinen 

ja hyvä mieli.

Saavuimme Salzburgin keskustaan kello 9.00. Siellä meitä odotteli jo paikallisoppaamme 

Kirsti. Hänen opastamana lähdimme kävellen tutustumaan kaupungin nähtävyyksiin.

Aluksi kävimme katsomassa kaunista barokkityylistä Mirabell linnan puistoa, jonka 

jälkeen lähdimme kohti Salsach joen toisella puolella sijaitsevaa vanhaa kaupunkia. 

Matkalla ohitimme Mozartin kotitalon, jossa hän asui 24- vuotiaaksi.

Salsach joen rannalla sekä kävelykierroksen aikana Kirsti kertoili meille Itävallasta ja 

Salzburgista sekä näiden historiasta. Muun muassa, että Salzach joki oli ennen tärkeä 

suolan "valkean kullan" kuljetusreitti. Suola toi rikkautta ja valtaa arkkipiispoille. 

Suolaveneiden kuljettajien piti olla uimataidottomia. Se takasi, että he veivät venettä 

huolella määränpäähänsä.

Muista kertomuksista mainittakoon, että virallinen avioliitto solmitaan Itävallassa 

siviilivihkimyksellä, tämän lisäksi suoritetaan kirkollinen vihkiminen. Itävaltalaisista on 90 

% katolilaisia.

Salzburgissa on ympäri vuoden erilaisia messuja ja musiikkifestivaaleja. 

Musiikkifestivaaleihin myydään heinä-elokuussa päivittäin n. 10 000 lippua. Kaupungissa 

ja sen lähiympäristössä filmattiin vuonn 1965 elokuva The Soun of Music. 

Joen ylitettyämme olimmekin tuota pikaa vanhan kaupungin kuuluisimmalla kujalla, 

keskiaikaisella Getreidegassella. Liikkeiden julkisivuja koristelivat toinen toistaan 

komeammat takorautaiset nimikilvet, joista pitää maksaa kaupungille ilmaveroa. Kujan 

toisessa päässä kukkulan harjalla sijaitsee porvareiden linna, joka on huomattavasti 

piispojen linnoja vaatimattomampi ja kertoo siten sen aikaisista valtasuhteista.



etken Getreidegassea pitkin kuljettuamme saavuimme Mozartin synnyintalon kohdalle. 

Tässä talossa Mozart asui 7-vuotiaaksi saakka. Vähän matkan päästä oikaisimme 

sivukatua pitkin Yliopistoaukiolle, jossa sijaitsee pieni kauppatori. Täältä jatkoimme 

matkaa kohti Festivaaliaukiota, jonka reunoilla sijaisee musiikkifestivaalien 

esiintymistiloja. Matka jatkui edelleen Luostarikirkon ja Mozart talon kautta kohti 

Katakombihautausmaata ja edelleen Tuomiokirkkoaukiota, jossa sijaitsee suuri neitsyt 

Maria patsas. Sisällä tuomiokirkossa saimme ihastella muun muassa suurta yli metrin 

läpimitaltaan olevaa kastemaljaa, jossa myös Mozart on kastettu.



Tuomiokirkon takana korkealla kalliolla näimme Hohensalzburgin linnoituksen, joka on 

Keski-Euroopan suurin ja parhaiten säilynyt linnoitus eikä sitä ole koskaan valloitettu. 

Matka jatkui edelleen Kapitel-aukion ja Residenz-aukion kautta kohti Alter Markt-aukiota. 

Tässä oli aikaisemmin kaupungin tori. Torin reunalla sijaitsee kuuluisa Fyrst kahvila, 

jonka omistaja on kehittänyt Mozart- suklaakuulat. 

Opastettu kierroksemme päättyi tähän. Sen jälkeen meille jäi omaa aikaa n. kaksi ja puoli 

tuntia kierrellä kaupungilla ja tehdä ostoksia. Kello kolmen aikoihin lähdimme kohti 

Hellbrunnin linnan puutarhaa, jossa aikomuksenamme oli nauttia piknik-ateria, mutta 

vesisateen vuoksi kävimme vain linnan portilla ja palailimme sitten hotellille.

Levättyämme pari tuntia, puimme "ykköset päälle" ja hyppäsimme linja-autoon. Risto vei 

meidät takaisin Salzburgiin St.Peters Stiftkelleriin, jonka sanotaan olevan Euroopn vanhin 

ravintola (ensimmäiset merkinnät jo vuodelta 803). Saimme nauttia maukkaan aterian 

ravintolan barokkisalissa klassisen musiikin mestarin, Mozartin teosten lomassa. Illan 

orkesteri ja laulusolistit olivat pukeutuneet rerinteisiin Mozartin ajan vaatteisiin ja 

esiintyivät taidokkaasti. Tämä parituntinen Mozart illalliskonsertti kruunasi upean 

Salzburg päivän. 

Sirkka Liisa ja Jaakko Heikkilä

Aila ja Markku Immonen









  Kahdeksas matkapäivä  

   "Pieni pala Wieniä"



Wienissä ajelimme Ringkatua (rakennettu v 1870 ), joka  kiertää keskustaa ja on 

neljä  kilometriä pitkä. Näimme toinen toisistaan kauniimpia taloja, entisiä palatseja, 

joista osa on nykyään  asuntoina. Teimme kattavan  kaupunkikierroksen paikallisen 

oppaamme Seijan ja taitavan kuljettajamme Riston tarjoamana.

Tutustuimme Hofburgin linnaan ja siellä mm Sissimuseoon.Voi sitä loistoa!

Takat oli muurattu niin, että pesäaukot olivat eri huoneisiin, näin palvelusväki ei 

häirinnyt ylhäisöä.

Puitteet olivat komeat, mutta silti Itävalta-Unkarin keisarinna Sissi ( Elisabeth ) ei ole 

ollut onnellinen, vaikka keisari Franz Josef jumaloi vaimoaan  ja  toteutti lähes kaikki 

hänen toiveensa.

Sissi oli 1800-luvun prinsessa Diana, jota hovi ei ymmärtänyt ja joka yritti omalla 

tavalla rikkoa keisarinnan roolia kapinoimalla hovietikettiä vastaan.

Sissimuseossa



Hofburgin linnan yhteydessä sijaitsee myös maailman kuulu espanjalainen 

ratsastuskoulu. Hevosten esiintymistä emme ehtineet nähdä, joten meidän oli 

 tyytyminen tunnettujen lipizzanhevosten hännän heilahduksiin.

Näimme myös kirkon (Karlskirche tai St. Charles kirkko) , jonka Kaarle VI lupasi 

rakennuttaa mikäli rutto lähtisi kaupungista. Keisarin rukouksiin vastattiin ja kirkon 

rakentaminen aloitettiin vuonna 1715  ja rakennustyö saatettiin loppuun vuonna 1737 .

Vanhan keskustan alueella näimme mm.  ruttopatsaan (Pestsäule), jonka wieniläiset 

pystyttivät kiitokseksi siitä, että kaupunki pelastui vuoden 1679 rutolta sekä 

Stephansdomin katedraalin, jota kutsutaan myös Pyhän Tapanin 

Tuomiokirkoksi,jonka rakentaminen aloitettiin vuonna 1137. Suurimmat laajennustyöt 

kestivät aina vuoteen 1511 saakka. Ulkopuolen yksityiskohdistaon kuuluisin kirkon 

etelätorni,  joka 136 metrin korkeudellaan hallitsee kaupungin siluettia.Torni toimi 

tärkeänä havaintotornina Ottomaanien Wienin piirityksessä vuonna 1529  sekä myös 

kaupungin palovahtitornina aina vuoteen 1955.

Stephansdomin katedraali

Ruttopatsas



Mielenkiintoinen päivä huipentui Viinitupa-alueella, Neustiftissa. Ah, musiikkia, 

tuttuja säveliä ja maukasta ruokaa sekä makoisaa viiniä – ihan oikea 

Heurigerabend, schön!

Tämän kirjasivat ja kuvasivat yhdessä Kierivaaran Helena ja Pentti sekä 

 Immosen Marja ja Erkki



                             Yhdeksäs matkapäivä, torstai 5.5.2011 

 

 

Aamupalan jälkeen lähdimme tuulisessa ja pilvisessä säässä kohti Wieniä lämpötilan ollessa 7 

astetta. Schönbrunnin linnaan tutustuminen oli tämän päivän ohjelmassa. 

 

Schönbrunnin linna on Itävällan Wienissä vanhankaupingin ulkopuolella sijaitseva keisarinlinna. 

Keisarinna Maria Teresia rakennutti Schönbrunnin linnan ja Habsburg-dynastian  loput hallitsijat 

käyttivät sitä kesäpalatsina. Myös Ranskan keisari Napoleon yöpyi Schönbrunnissa Itävaltaa 

vastaan käytyjen sotien aikana. Schönbrunnissa asui myös Napoleonin ja Marie-Louisen poika, 

Rooman kuningas, joka oli arestissa ja kuoli hieman yli 20-vuotiaana. 

 

Linnassa on 1441 huonetta, joista 45 on auki yleisölle. Huoneitten sisustukseen oli käytetty puuta ja 

lehtikultaa. Seiniin oli tilattu kallista kiinalaista riisitpaperi tapettia (suruhuone), joka oli taitelijan 

maalaamat. 1900 luvulla saatiin sähkö, sitä ennen oli valtavat määrät kynttilöitä kruunuissa. Lattia 

ja käytävät on tammea ja muutamissa huoneissa on indarssiatyönä eri puulajeista - ja värisistä 

puista rakennettu lattia. 

Maria Teresia itse oli kielloista huolimatta kova kortinpelaaja.Pelipaikaksi oli keksitty erillinen 

pelihuone, joka oli  kaksien ovien takana, ettei melu kuuluisi ulkopuolisille. Maria Teresia perusti 

myöhemmin Casinon Badeniin. 

 Maria Teresian aikana tehtiin sopimus, jonka perusteella nainenkin on perimiskelpoinen. 

Miehen kuoleman jälkeen Maria Teresia muutti tyyliä vähän keveämpään rokokoohon barokista ja 

barokin siniharmaa väri muuttui keltaiseen. 

Kierroksen jälkeen tulimme bussille, jossa Risto 

meidät yllätti kahvilla ja opas Eeva 

kylmäsavustetulla possunlihalla. Nauttimisen jälkeen taukojumppa Mervin johdolla. 



 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Kiertoajelu Tonavaa ihastellessa Saija-opas kertoi nykyajasta: 

70% kansasta asuu vuokralla. I maailmansodan jälkeen rakennettiin 65000 asuntoa käsittäen kahden 

huoneen kokoisia huoneita kilometrin pituinen talo, joissa oli kylmä vesi, pesutilat ja lastentarhat. 

Vuokrat 6-!"#$%&. Koulut yksityisiä. 6-vuotiaana kouluun. Yliopistot vapaat. Palkkataso: Palkka 

maksetaan 14 kuukaudelta 1700-'!(("#"'")*+%,,-,+./."/../."0/1,,"23"&4")*+%,,-,+./."/../."

joulua. 

 

               

 

               Uima-altaat liikkuvat Tonavaa pitkin roomujen kuljettamina. 



 

 

 

 

Rannalle on rakennettu laatan päälle 2 pilvenpiirtäjää, joiden alla menee liikenne. YK kaupunki-70 

United Station 

 

 

 

 

 

                             Matkalla tyhjennettiin kauppa Mozart-kuulista 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tonava-kierroksen jälkeen ajettiin hotelliin syömään ja vaihtamaan vaatteet.   

  

Ykköset päällä siirryttiin kaupunkiin jossa oli konsertti Groser Musikvereinssalissa, siellä esiintyi 

Sächsische Staatskapelle Dresden. Sali oli vaikuttava ja silmiä hivelevä niin kuin olemme 

uudenvuoden konserttia katsoessamme todenneet. Korville oli kuultavaa niin nykyklassista kuin 

klassista musiikkia. Kaikki selvisi melkein nukkumatta. 

 

 

 

Konsertin jälkeen saavuimme hotellille, jossa Leena ja Maria ojensivat kuski Ristolle ja opas 

Eevalle muistolahjan retkestämme.  Muistamisen kohteena oli myös Leena, Oskari ja Mervi. 

Kunningas Kristeri syöstiin vallasta. 

 Illan päätteeksi äänestettiin seuraavan vuoden matkakohteesta. Alustavassa äänestyksessä eniten oli 

kiinnostusta Irlantia kohtaan. Leenan toteamuksen mukaan asiaan palataan syksyllä. 

 

 Aamulla varhainen lähtö, on pakkaamisen aika. 

                                                                                                             Saara, Unto, Terttu ja Markku 
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