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TaT 

 

OKTOBERFEST MÜNCHEN 24.-27.9.2020 
 

JS Travelin perinteinen Oktoberfest-matka syyskuussa avaa vuoden 2020 Oktoberfest-
matkamme ja on ilo lähteä juhlimaan Müncheniin maailman suurimmille olutfestivaaleille.   
Oktoberfest-matkamme ovat hyvin suosittuja ja järjestämme niitä kuuden vuoden 
kokemuksella. JS Travelin Jouni on matkanjohtajana ja johdattaa ryhmän Oktoberfestin 
tunnelmaan parhaisiin telttoihin. JS Travelin matkoilla meillä on omat nimetyt telttapaikat 
ja aitoon tunnelmaan pääset vain paikan päällä.  

Oktoberfest-tapahtuma on järjestetty jo vuodesta 1810 ja vuonna 2019 festivaaleilla 
nautittiin 7,3 miljoonaa litraa olutta.   

Pakettimatkamme sisältää Finnairin suorat lennot, telttapaikat, ruokailut teltoissa ja 
2xlitran oluen per päivä sekä lisäksi kierroksen tutustuen Münchenissä Biergarteneihin ja 
pieneen Craft Beer panimobaariin. Sinulla on myös omaa aikaa kaupungissa ja voit 
suunnitella erilaisia vierailuja. Kaupungissa ja sen ulkopuolella riittää useita 
mielenkiintoisia kohteita.  

Varaa paikkasi ajoissa matkalle! Ryhmät yli 5 henkeä voimme tarjota eri 
hotellivaihtoehtoja sekä alennuksen. Voit myös ostaa matkapaketin ilman lentoja ja 
annamme tarjouksen muusta matkapaketista.  

Meillä on tarjota myös vaihtoehtoisesti matkapaketti Riikan kautta Air Balticilla, joka on 
hieman edullisempi vaihtoehto.  

 

Matkaohjelma lyhyesti: 
 
Torstai 24.9  
 
Finnairin lento Helsingistä Müncheniin. Matkaamme taksilla/tilausbussilla viemään 
matkatavarat hotellille ja tämän jälkeen siirtyminen Oktoberfest-alueelle missä meillä ovat 
omat pöytäpaikat 11.30-16.30.  
Päivä kuluu mukavasti juhlien, olutta juoden ja syöden. Varauksen päättymisen jälkeen 
siirtyminen takaisin hotellille/ mahdollisuus jäädä kaupunkiin ja mennä hotellille 
myöhemmin omatoimisesti.  
Ilta on vapaa ohjelmasta 
 
Perjantai 25.9  
 
Meillä on pöytäpaikat toiseen suureen oluttelttaan 11.30 alkaen. Teltta on täynnä juhlijoita 
ja tunnelma on sen mukainen. Pöytävarauksen päätyttyä voitte jäädä juhlimaan alueelle tai 
jatkaa omatoimisesti iltaa. Münchenissä on tunnelmaa ympäri keskustaa ja annamme 
mielellämme vinkkejä vierailukohteisiin.   
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Lauantai 26.9  
 
Tutustumme Münchenin tunnettuihin olutterasseihin ja nautimme yhdessä lounaan sekä 
vierailemme pienpanimon baarissa tutustumassa käsityöläisoluisiin. Iltapäivällä 
mahdollisuus lähteä Oktoberfest-alueelle tai nauttia muuten Münchenin tunnelmasta. 
Monesti viikonloppuna on tarjolla erilaisia tapahtumia ja annamme niistä infoa sekä muista 
vierailukohteista. Halutessanne voitte myös pitää täysin omatoimisen päivän ja hyvitämme 
lounaan arvon.   
 
Sunnuntai 27.9  
 
Hotellihuoneiden luovutus kello 11 ja viemme matkatavarat säilytykseen pääjuna-asemalle. 
Vierailemme vielä Oktoberfest-alueella ja täältä siirrymme maalaismarkkinoille, jotka 
järjestetään kerran vuodessa syyskuun viimeisenä sunnuntaina. Markkinoilla on useita 
pienpanimoita, ruokapisteitä, viinipisteitä, erilaista ostettavaa ja ohjelmalava missä on 
tapahtumaa. Täältä matkamme jatkuu hakemaan matkatavarat ja lähdemme kohti 
lentoasemaa.  
Voit myös pitää omatoimisen päivän ja tapaamme Münchenin keskustassa/lentoasemalla.        
 
 
Matkan hotelli: 
 
Hotelli Tulip Inn München Messe*** siisti hotelli Mïunchenin itäpuolella lyhyen matkan 
päässä keskustasta. Hyvät julkisen liikenteen yhteydet.  
 
Matkan lennot Helsinki-München-Helsinki 
 
AY1401 24.9 klo 8.00-9.30 
AY1406 27.9 klo 18.40-22.30 
 
Matkan lennot Air Baltic Helsinki-Riga-München 
 
BT326+BT221 5.30.-8.50      
BT224+BT325 19.30.-00.25  
 
 
Matkan hinta ja aikataulu:  
 
Matkan hinta:  
 

Finnairin lennot: 970€/henkilö jaetussa 2hh. Ennakkomaksu 350€ + palvelumaksu 
27€/varaus (yksi laskutusosoite). 1hh lisämaksu 300€. 

 
Air Balticin lennot:850€/hlö jaetussa 2hh. Ennakkomaksu 350€ +palvelumaksu 27€ varaus 
(yksi laskutusosoite).   
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Matkan hinta sisältää: 

Finnairin/Air Balticin reittilennot Helsinki-München-Helsinki (Finnairilla sisältää 
matkatavaran 23kg). Lentokenttäkuljetukset Münchenissä matkaohjelman mukaisesti. 
Majoitukset Hotel Tulip Inn München Messe***. 2x litran olut ja ruoka-annos torstaina sekä 
perjantaina, lounas lauantaina. Matkanjohtaja Jounin opastuksen ja pakettimatkaturvan. 

Lisämaksut:  

Ruumaan menevät matkatavarat Air Baltic 30€/suunta 

Omakustanteisesti:  

Paikallisliikenteen matkaliput Münchenissä, muut kuin ohjelmassa mainitut ruokailut, 
aamiaiset ja matka -ja matkatavaravakuutus.  

Matkan peruutusehdot: 
Matkan voi perua ilman syytä seuraavilla kuluilla per henkilö: 
30 vrk ennen matkan alkua 250€ 
14-29 vrk 50% matkan hinnasta 
2-14 vrk 80% matkan hinnasta 
Matkan peruutus 0-48h ennen lähtöä 100% matkan hinnasta 
 
JS Travel varaa oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa. Matka toteutuu. Loppulasku 
lähetetään 45vrk ennen matkaa.  
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