
 
 

RHEINHESSEN VIINIMATKA 18.-21.8.2022 

Tervetuloa oppimaan Rheinhessenin viinialueen viineistä 18.-21.8.2022  
 
Jouni on asunut pitkään Saksassa ja tutustunut Rheinhessenin viinialueen tuottajiin ja pääset matkalla 
perehtymään alueen viineihin Jounin ja viinitilojen isäntien opastuksella. Matka antaa paljon tietoutta, 
oppia ja makuja. Jos aikaisemmin ajattelit, että Saksassa ei tehdä hyviä punaviinejä, niin tulet yllättymään.  
 Matkalla pääset maistamaan laadukkaita punaviinejä, valkoviinejä sekä loistavaa saksalaista kuohuviiniä 
"sekt". 
 
Rheinhessenin alueella käytetään monipuolisesti eri rypälelajikkeita ja tämä tarjoaa viininystävälle paljon 
mielenkiintoisia viinikokeiluja. Viinialueella tuotetaan 71% valkoviinejä ja 29% punaviinejä ja moni 
rypälelajike saattaa tulla vastaan ensimmäistä kertaa ja varsinkin pientuottajien viinit tarjoavat 
makuelämyksiä. Scheurebe, Blaue Silvaner, Weissburgunder, Spätburgunder, Pinot Gris ja monet 
rypälelajikkeet tulevat tutuiksi matkalla. Vierailemme matkalla esimerkiksi Braunwellin viinitilalla,joka on 
tunnettu laadukkasta kuohuviineistään. Monet matkamme pientuottajista kokeilevat rohkeasti eri rypäleitä 
sekä yksi pientuottajista valmistaa jopa viinihiivoja. Matkalla on mahdollisuus tehdä löytöjä ja viinien hinta-
laatusuhde on yleisesti erinomainen. Useammalta tilalta voit tilata viinejä suoraan kotiin.     
 

 
Yövymme matkalla Bingenin kaupungissa, joka sijaitsee Rhein-joen varrella ja tarjoaa hyvän sijainnin 
matkan vierailukohteisiin. Bingen on 26 000 asukkaan kaupunki Rhein joen varrella ja kompakti pieni 
kaupunki tarjoaa kauppoja, palveluita, ravintoloita ja baareja. Kesällä kaupungista löytyy useita terasseja ja 
lasillisen viiniä voi nauttia jokinäkymillä.  
  
 
Sinulla on myös mahdollisuus pidentää matkaa lisämaksusta ja ostaa lisäyöpymistä Frankfurtiin. Saat 
kauttamme vinkit onnistuneeseen Frankfurtin vierailuun. Otamme koronatilanteen huomioon 
matkajärjestelyissä ja voit lähteä matkalle mukaan turvallisin mielin.  Matkaohjelmaan voi tulla muutoksia 
lähempänä ajankohtaa ja voimme joutua vaihtamaan vierailtavia viinitilakohteita, mutta matkan laadusta ei 
tingitä. Seuraamme Saksan matkustustilannetta ja matkan varanneille asiakkaille tiedotamme mahdollisista 
matkaan vaikuttavista säännöksistä. 
Tervetuloa nauttimaan laadukkaista viineistä, kesäisestä Saksasta, maukkaasta ruoasta ja maisemista.  

 

 



 
Matkakertomus lyhyesti: 

18.8. torstai 

Finnairin lento Helsingistä Frankfurtiin ja siirtyminen bussikuljetuksella Rheinhessenin alueelle, joka sijaitsee 

vain 45min matkan päässä lentokentältä. Ensimmäisenä päivänä tutustumme Ingelheimissa sijaitsevan 

pientuottajan toimintaan. Ingelheim tunnetaan laadukkaana Spätburgunder (Pinot Noir) kaupunkina ja 

pääset maistamaan heti ensimmäisenä päivänä erinomaisia saksalaisia punaviinejä. Pientuottaja on 

erikoistunut bio viineihin ja hänen valikoimastaan löydämme aina mielenkiintoisia natural viinejä punaviinien 

lisäksi. Täältä matkaamme Bingeniin hotellille ja tutustumme kaupunkiin. Illallinen paikallisessa ravintolassa.  

19.8. perjantai  

Aloitamme päivän maistamalla erinomaista Braunwell viinintuottajan kuohuviiniä sekä heidän muita 

tuotteitaan. Braunwell on yksi laadukkaista ja nimekkäistä tuottajista Rheinhessenin alueella. Jos haluat 

tutustua tilan tuotteisiin etukäteen, niin Braunwellin rosekuohuvaa on saatavilla Alkosta. Viini on hinta-

laatusuhteeltaan erinomaista. Vietettyämme lounastauon jatkamme vierailemalla pientuottajalla, jonka 

nuori viljelijä Jan maistattaa meille heidän viinitilansa viinejä. Jan ja hänen siskonsa ovat uuden sukupolven 

viinintekijöitä ja on aina mielenkiintoista päästä maistamaan nuorien viinintekijöiden luomuksia.  

20.8. lauantai 

Edessä on todellinen pientuottajapäivä ja vierailemme kahdella pientuottajalla, jotka molemmat tuottavat 

viinejä suurella sydämellä ja tarjoavat meille paljon makuja. Päivän ensimmäisen vierailukohteen 

viinintuottaja valmistaa itse viinihiivoja ja viinien lisäksi hänellä on oma oluensa. Laadukas nuori 

viinintuottaja, joka on yksi JS Travelin löytöjä.  

Päivän toinen vierailukohde on JS Travelille tuttu jo vuodesta 2015. Olemme vieneet asiakkaita maistamaan 

heidän viinitilalle ja saamme ystävällisin palvelun lisäksi maistaa monia mielenkiintoisia viinejä sekä sinulla 

on mahdollisuus tehdä ostoksia loistavalla hinta-laatusuhteella. Perheen lapset aikovat jatkaa 

vanhempiensa tekemää loistavaa työtä. He myöskin osallistuvat viininvalmistukseen ja pääsemme 

maistamaan heidän valmistamaa viiniä.  

21.8. sunnuntai 

Matkan viimeisenä päivänä teemme lyhyen retken Rheingaun viinialueelle jokilaivalla. Vastapäätä Bingeniä 

sijaitsee Rüdesheimin kaupunki. Tämä pieni turistikaupunki on miellyttävä vierailukohde ja maistamme 

paikallisen viinintuottajan viiniä heidän viinikaupassa.  

Päätämme matkan vierailemalla olutpanimon ravintolassa ja pääset maistamaan pienpanimon valmistamaa 

olutta. Täältä siirrymme Frankfurtin lentoasemalle ja paluu Suomeen Finnairin iltalennolla.  

 

 

 

 



 
Matkan lennot Finnairilla:  

Helsinki-Frankfurt 18.8 AY1411 07:40- 09:25 
Frankfurt-Helsinki 21.8 AY1416 19:25-22:50    
 

Majoitus: Hotel Krone Bingen***  

Matkan hinta: 1095€/hlö jaetussa 2hh +palvelumaksu 30€ henkilö. Matkan ennakkomaksu 350€+ 

palvelumaksu 30€ ja loppulasku 45vrk ennen matkaa.  

Matkan hinta ilman lentoja: 875€/henkilö. Voit halutessasi hankkia omat lentolippusi käyttäen tarjouksia 
tai vaikkapa Finnairin pisteitä. Huomioithan että matkapaketti alkaa siinä tapauksessa Frankfurtin 
lentokentältä.  
 
Matkan hinta sisältää: Finnairin reittilennot Helsinki-Frankfurt-Helsinki, 1x 23kg ruumaan laitettavan 
matkatavaran, kuljetukset Saksassa matkaohjelman mukaisesti, tastingit viinitaloilla, yöpymiset 
matkaohjelman mukaisissa hotelleissa, aamiaiset, 1x illallinen ja 2xlounas, suomalaisen matkanjohtajan 
(Jouni) opastuksen, vierailun Rüdesheimissa jokilaivalla, pakettimatkatakuun. 
 

Lisämaksusta: 1hh 200€ 

Matkan muutos -ja 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, 6-3vrk 75% matkan hinnasta, 
95% matkan hinnasta, kun matkan alkuun vähemmän kuin 3vrk. 
 
Matkan peruuntuminen matkanjärjestäjän toimesta: Matkanjärjestäjän joutuessa perumaan matkan, asiakas 

on oikeutettu ennakkomaksun palautukseen/ JS Travelin matkalahjakorttiin. 

Nimenmuutos: Nimenmuutos on mahdollista 150€ kuluilla ennen matkaa.  

Ryhmäalennus: Myönnämme yli 5 hengen ryhmille alennuksen JS Travelin pakettimatkojen 
normaalihinnoista.  

Koronatilanteesta johtuvat viranomaisvaatimukset: 

JS Travelin ulkomaan matkoilla asiakkaalla pitää olla ennalta hankittu rokotustodistus täydestä 
rokotussarjasta tai todistus sairastetusta koronasta. JS Travel ilmoittaa asiakkaille kohdemaan rajoituksista ja 
asiakas on tietoinen matkaa varatessa vallitsevista rajoituksista ja säännöistä. Asiakkaan pitää huolehtia, että 
hänellä on matkaan vaadittavat todistukset ja testit. Mikäli koronatesti pitää ottaa viranomaisten 
vaatimuksesta ennen matkaa tai -ja kohdemaassa, tämä tulee asiakkaan maksettavaksi.   
 

 

 

 

 



 
Viinitilavierailut:  

Koronatilanteen vuoksi viinitilavierailukohde voi muuttua lyhyelläkin varoitusajalla. Tarvittaessa 

vaihdamme vierailtavan kohteen samantasoiseen vaihtoehtoon.   

Pakettimatkaturva: JS Travelin pakettimatkoilla ovat voimassa yleiset pakettimatkaehdot sekä JS Travelin 

erityisehdot. Erityisehdot ovat sisällytetty matkan muutos -ja peruutusehtoihin sekä alla mainittuihin 

mahdollisiin karanteeni sekä koronatestivaatimuksiin. JS Travelilla on asianmukaiset Kuluttajaviraston 

vaatimat vakuudet matkanjärjestäjän toiminnalle. 

JS Travel varaa oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa, matkan minimilähtijämäärä 6 henkeä.  

Matka omalle ryhmälle: 

JS Travel järjestää tilauksesta ryhmille matkoja ympäri vuoden opastuksella tai avaimet käteen -periaatteella. 
Olemme vieneet useita ryhmiä Italiaan sekä Toscanaan nauttimaan ja oppimaan viineistä. Annamme 
mielellämme tarjouksen matkapalveluistamme ja voitte lähettää kyselyn info@jstravel.fi tai soittamalla 045-
1238620.  
 

 


