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Patikointia SveitSin  
alPeilla - DavoS kloSterS

-70 €  
Tilaajan 
alennus

1. päivä 
Lento Zürichiin, jossa opas Osmo 
Nuutinen on vastassa. Matkan 
varrella Davosiin pidetään lounas-
tauko (lisämaksusta). Illalla hotel-
lissa tervetulotilaisuus  ja illallinen.
2. päivä 
Monstein – Filisur - kaksi 
rautatiesiltaa 
Patikointiaika: n. 5 tuntia (12 
kM), korkeusero: ▲▼ n. 100 M. 
HelPPo vaellus. 
Aamiaisen jälkeen junamatka 
Monsteiniin. Patikointia Zügenin 
kanjonin läpi leppoisaa reittiä 
pitkin Wiesenin asemalle. Reitin 
varrella on Sveitsin kuuluisimpia 
rautatiesiltoja. Vaellus päättyy 
Filisurin kylään, josta paluu junalla 
Davosiin. Illallinen hotellissa.
3. päivä 
Monbiel–laakso 
Patikointiaika: n. 5 tuntia (12 
kM), korkeusero: ▲▼ n. 200 M. 
HelPPo vaellus. 
Aamiaisen jälkeen junalla Kloster-
sin kylään. Patikointia kuvankau-
niissa Monbiel-laaksossa. Reitti 
nousee Selfrangan golfkentän ohi 
Garfiuniin. Paluu vaeltaen Mon-
bielin kylän kautta takaisin kunin-
kaallisista kuuluisaan Klostersin 
kylään. Paluu Davosiin junalla. 
Illallinen hotellissa.

4. päivä 
kuuden alPPiniityn vaellus 
Patikointiaika: n. 5 tuntia (12 
kM), korkeusero: ▲▼ n. 300 M. 
HelPPo vaellus. 
Aamiaisen jälkeen nousu 
Schatzalpin rinnejunalla kaupun-
gin yläpuolelle ja vierailu Schatzal-
pin luksusparantolassa, joka toimii 
nykyään hotellina. Schatzalpilta 
vaellus Podestatenalpin, Lochal-
pin, Grüenialpin ja Erbalpin kautta 
Stafelalpin tunnelmalliselle vuoris-
tomajalle. Alas Davosiin patikoi-
den, viimeiset kilometrit bussilla. 
Illallinen hotellissa.
5. päivä 
bernina exPress – unescon 
MaiseMareitti 
Aamiaisen jälkeen tehdään retki 
Italian puolelle Tiranon maise-
miin. Reitti kuuluu UNESCON 
maailmanperintökohteisiin. Ensin 
bussilla Juliersolan yli Engadinin 
laaksoon, ja kuuluisan St. Moritzin 
läpi Pontresinaan, josta matka 
jatkuu Berninasolan yli Tiranoon. 
Aterian jälkeen junamatka Ber-
nina Express -reitillä Pontresinaan 
ja loppumatka bussilla Flüelasolan 
kautta Davosiin. Illallinen. 
6. päivä 
rinerHorn – Monstein 
Patikointiaika: n. 4 tuntia (10 
kM), korkeusero: ▲n.100 M,  
▼ n. 300 M. HelPPo vaellus.
Aamiaisen jälkeen bussilla Glarik-
seen, josta nousu hissillä Rinerhor-
nille. Patikkareitti Rinerhornilta 
Monsteinin kylään kulkee 
puurajan tuntumassa n. 2000 m 
korkeudessa. Hauderalp, Oberalp 

ja Monsteinin kylä ovat hyvin 
idyllisiä. Patikointi alppiniittyjen 
poikki Monsteinin juna-asemalle.
Takaisin Davosiin junalla. Illallinen. 
7. päivä 
discHMa–laakso 
Patikointiaika: n. 5 tuntia (14 
kM), korkeusero:▲ n. 400 M, 
▼ n. 600 M. HelPPo vaellus. 
Aamiainen. Bussimatka kohti 
Dischma-laakson perukoita Dürr-

bodenin kylään. Laakson perällä n. 
2 tunnin patikointi Scaletta-jääti-
kön läheisyydessä ja Dischma-
joen vartta Teufiin, josta palataan 
Davosiin bussilla. Illallinen hotel-
lissa. 
 
8. päivä 
kotiMatka 
Aamiaisen jälkeen kuljetus 
Zürichiin ja lento Helsinkiin.

Ravintola, baari sekä á la Carte ravin-
tola Extrablatt. Hierontaa, kylpylähoi-
toja sekä sauna.
LisämaksusTa 
• yhden hengen huone 140 € 
Myymme mies- ja naispaikkoja 
kahden hengen huoneisiin. 
LenToaikaTauLu(siToumukseTTa) 
Helsinki – Zürich 07.55 – 09.40 
Zürich – Helsinki 10.55 – 14.35

HinTaan sisäLTyy 
• Finnairin suorat lennot turisti-
luokassa 
• majoitus Kongress-hotellissa**** 
kahden hengen huoneessa 
• ohjelman mukaiset kuljetukset 
ja tutustumiskohteet sisäänpää-
symaksuineen 
• ohjelman mukaiset ateriat 
(7 x aamiainen, 7 x illallinen) 
• alppiopas Osmo Nuutisen 
opastus päivittäin 
• hotellista saatava Davos 
Klosters Inclusive Card-etukortti
HinTa 1 486 € - 70 €
HT-LeHden TiLaajiLLe 1416 €
HoTeLLi 
Kongress Hotel Davos **** 
Kylän keskustassa sijaitseva 
hyvätasoinen hotelli. Hotellissa 
yhteensä 80 huonetta. Huo-
neessa kylpyhuone(amme), 
tallelokero, TV, puhelin, minibaari, 
kokolattiamatto ja parveke. 

käy lukemassa blogi 
asiantuntijanmatkassa.fi

Asiantuntijaopas 
osmo nuutinen. 

Alppimatkojen vaellus-
opas. Liikunnanopettaja 

ja Sveitsin asiantuntija.

Patikointimme suuntautuu Davosin monipuolisille reiteille mahtaviin alppimaisemiin. Kesäkuu on vuoristossa 
luonnon heräämisen aikaa. Päivävaellukset ovat tasoltaan helpohkoja. Viikon aikana teemme myös  

bussi- ja junaretken Italian puolelle, upeaan Tiranoon. 


