
 
 

JS TRAVELIN MOSELIN VIINIMATKA 12.-15.10.2023 
 

”Saksalaisia laatuviinejä”  

JS Travelin matka Moselin upeisiin jokimaisemiin tarjoaa maukkaan viinimatkan kaikille valkoviinin ystäville. 

JS Travelin Jouni vie Sinut elämysten äärelle ja Sinua odottavat laadukkaat viinintuottajavierailut. Pääset 

juttelemana viinintuottajien kanssa, majoitut hotellissa hyvällä palvelulla ja viiniasiantuntevuudella, 

maistelet autenttista saksalaista ruokaa, tutustut pienten kylien lumoon ja saat nauttia upeista 

jokimaisemista.  

Matka sopii kaikille viininystäville. Lähtemällä matkalle tulet oppimaan Moselin viineistä ja saat paljon 

makuelämyksiä. JS Travelin Jouni käy vuosittain Moselilla vierailemassa viinintuottajilla ja etsimässä uusia 

viinejä sekä mielenkiintoisia vierailukohteita. Moselin matkalla kuten kaikilla JS Travelin matkoilla 

tarjoamme aitoja elämyksiä matkakohteista. JS Travelin matkat ovat ammattimaisesti järjestettyjä ja 

tarjoamme asiakkaillemme yksilöllistä sekä ystävällistä palvelua.  

 

 

 

 

Tervetuloa nauttimaan upeista viineistä, autenttisesta ruoasta ja postikorttimaisemista.  

 

 



 
 

Matkaohjelma lyhyesti kuvattuna 

Torstaina lennämme Finnairilla Frankfurtiin, josta jatkamme bussikuljetuksella kohti Moselin viinialuetta ja 

pidämme matkalla lounastauon. Vierailemme torstaina yhdellä Moselin tunnetuimmista viinintuottajista 

Markus Molitorilla ja saamme maistella useita erittäin hyviä Moselin viinejä Zeltinger-Bernkastelin parhailta 

viinitarhoilta. Molitor on myös tunnettu laadukkainen  Pinot Noir punaviinien valmistajana.  

Lyhyen matkan päässä sijaitsee majapaikkamme Hotelli Zeltinger Hof jota pidän yhtenä Moselin parhaista 

hotelleista. Täällä tuntee olonsa kotoisaksi ja omistaja on todellinen viininystävä ja vierailemme 

mahdollisuuksien mukaan hänen salaisessa viinikellarissa. Ravintolan viinilista on varmasti Moselin 

monipuolisin ja ruokaa voi kehua aamupalasta puhumattakaan, jota parempaa en ole Moselilla saanut.  

Perjantaina  

Teemme mielenkiintoisen päiväretken ja vierailemme yhdellä Moselin perinteisistä viinintuottajista Krövin 

kylässä. He tekevät viiniä perinteisesti mutta uusi sukupolvi on tuonut oman vivahteensa viinintekemiseen ja 

he tuottavat suosittuja sekä aina mielenkiintoisia alkuviinejä.  

Vierailun jälkeen lounastauko paikallisessa ravintolassa. Matkamme jatkuu iltapäivällä läheiseen Enkirchin 

kylään, jossa vierailemme JS Travelille hyvin tutulla viinintuottajalla. Pääset täällä maistamaan perinteisten 

Rieslingien lisäksi kuohuviiniä, johon ei ole lisätty jäännössokeria. 

Palaamme alkuillasta hotellille ja illallinen omatoimisesti hotellin ravintolassa tai vaihtoehtoisesti voit 

vierailla kaupungin muissa ravintoloissa.  

Lauantaina  

Vierailemme yhdellä Moselin parhaista ja arvostetuimmista viinintuottajista Schloss Lieserillä. Olemme 

vierailleet täällä useita kertoja ja heidän kuivat, elegantit Rieslingit maistuvat ympäri maailman. Paikan 

päällä voit tehdä loistavia ostoksia. 

Vierailun jälkeen pidämme lounastauon joen toisella puolella sjiaitsevassa pikkukylässä. Lounaan jälkeen   

vierailemme idyllisessä kaksoiskaupungissa Bernkastel-kuesissa. Kävelemme idyllisessä vanhassa 

kaupungissa, jossa voit tehdä ostoksia pienistä kaupoista ja nauttia tunnelmasta. Teemme täällä myös 

tunnin jokiristeilyn nauttien jokimaisemista. Illallinen hotellin ravintolassa.  

Sunnuntaina  

Matkaamme Moselin jokivartta ylöspäin ja pysähdymme tastingin merkeissä laadukkaalla pientuottajalla, 

joka on perehtynyt kuohuviinin valmistukseen. Maistelemme perinteisellä samppanjamenetelmällä 

valmistettuja kuplivia sekä muita viinejä. Lounastauon pidämme Zellin kylässä, joka tunnetaan ”musta 

kissa” kylänä. Tästä kerromme lisää matkalla. Zellin viehättävässä pikkukaupungissa omatoimista aikaa ja 

tämän jälkeen matka kohti Frankfurtin lentoasemaa ja Finnairin iltalento Suomeen.  

 

 



 
 

Matkan lennot Finnairilla:  

Helsinki-Frankfurt 12.10 AY1411 07:40- 09:25 
Frankfurt-Helsinki 15.10 AY1416 19:25-22:50    
 

Majoitus: Hotelli Zeltinger Hof 

MATKAN HINTA -JA MUUTOS SEKÄ PERUUTUSEHDOT: 

Matkan hinta: 1260€+ 30€ palvelumaksu per henkilö jaetussa 2hh.  Ennakkomaksu 380€. 1hh lisämaksu 

250€.      

Matkan hinta sisältää: Finnairin reittilennot Helsinki-Frankfurt-Helsinki ja 1x 23kg ruumaan laitettavan 

matkatavaran, kuljetukset Saksassa matkaohjelman mukaisesti, viinitilavierailut maistiaisineen, jokiristeilyn, 

majoitus Zeltinger Hof hotellissa, 2x lounas, 1x illallinen, 3x aamiainen. Suomalaisen matkanjohtaja-

asiantuntija Jounin opastuksen. Pakettimatkatakuun.   

Matkapaketti ilman lentoja: Matkapaketin voi ostaa myös ilman lentoja hintaan 960€ + 30€ 

palvelumaksu/hlö jaetussa 2hh.  

Matkan peruutusehdot: Matkan voi perua ilman syytä seuraavilla kuluilla per henkilö: 45 vrk ennen matkan 

alkua 250€, 44-21 vrk 380€, 20-7 vrk 50 % matkan hinnasta, 6-0vrk 75% matkan hinnasta.  

Nimenmuutos: Nimenmuutos on mahdollista 150 € kuluilla viimeistään 1vrk ennen matkaa.  

Omakustanteisesti: Ruokajuomat, ruoat mitkä eivät kuulu matkaohjelmaan, matka -ja 

matkatavaravakuutus     

Huonetyypin muuttuminen peruutuksen vuoksi: Asiakkaan tulee maksaa 1hh lisämaksu, jos varauksessa 

vahvistettu jaettu 2hh muutetaan 1hh peruutuksen vuoksi.  

Matkan peruuntuminen matkanjärjestäjän toimesta: Jos matkanjärjestäjä joutuu perumaan matkan, asiakas on 

oikeutettu ennakkomaksun palautukseen/ JS Travelin matkalahjakorttiin. 

Ryhmäalennus: Myönnämme yli 5 hengen ryhmille alennuksen JS Travelin pakettimatkojen 

normaalihinnoista. 

JS Travelin matkoilla noudatetaan yleisiä pakettimatkaehtoja ja JS Travelin erityisehtoja. JS Travel varaa 

oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa. 

Julkaisemme tarkemman matkaohjelman matkalle lähtijöille ja annamme mielellämme lisätietoa 

matkasta puhelimitse 045-1238620 tai sähköpostilla info@jstravel.fi 
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