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Oma reitti

• Wien (3 yötä)

• Bratislava (päiväreissu)

• Praha (2 yötä)

• Berliini (2 yötä)

• Amsterdam (3 yötä)

• Pariisi (3 yötä)

• Barcelona (3 yötä)



Ajatuksesta käytäntöön

• Voittaessani lipun, olin hermostunut, koska en tiennyt mistä aloittaa reitin suunnittelu ja 
missä käydä, miten kauan olla kohteessa jne. Useamman tunnin ja mietintäkerran jälkeen 
alkoi kuitenkin selkiintymään tekemiset.

1. Reissun ajankohta, tarkista mm. sesonkiajat, lämpötila

2. Budjetti

• Paljon rahaa olet valmis laittamaan matkaan?

• Ota rinnalle budjetti majoituksen ja nähtävyyksien suunnittelussa.

3. Reitin (ja aikataulun suunnittelu)

• https://interrailplanner.com/

4. Nähtävyyksien katsominen ja ylösmerkitseminen

• Google Maps

5. Aikatalun suunnittelu tarkemmin, kun nähtävyydet selkeät (montako yötä kohteessa)

• Excel

• Rail Planner (junamatkojen aikataulut)

https://interrailplanner.com/


Kun suuntaa antava 
suunnitelma valmis

1. Kohteissa majoittuminen (jos epävarmaa, kannattaa suosia 
ilmaisen peruutuksen mahdollistavia paikkoja)

• Airbnb

• Booking.com

2. Mahdolliset lennot (kannattaa varata n. 3 viikkoa etukäteen, 
yleensä halvimmillaan silloin)

• Finnair

• Varaa lippu, missä ruumaanlaittomahdollisuus, jos sinulla on 
enemmän nesteitä lähdössä mukaan

3. Suunnitelmat loppuun, muista jättää reilusti aikaa siirtymisiin, 
ruokailuihin ja vapaaseen aikaan, että jaksat reissata

4. Älä unohda tarkistaa matkarajoituksia ja tarvittavia asiakirjoja!



Liput nähtävyyksiin

• Kannattaa aina tarkistaa, löytyykö liput 
nähtävyyden ”omalta” nettivisulta tai 
ohjeistetaanko niitä ostamaan paikan päältä!

• Mahdollisuus ilmaisiin tai hyvin halpoihin 
lippuihin.

• Esimerkiksi pienellä vaivalla ranskan 
kielen kanssa kahlatessa nettisivulla sai 
liput paljon halvemmalla Eiffel-torniin ja 
ilmaiseksi Louvre museoon.

• Lipunostaminen turistisivulta on yleensä 
kallista, tosin joihinkin paikkoihin tämä on 
ainoa vaihtoehto.



Pakkaaminen

• Matkalle riittää hyvin 60 L rinkka + päiväreppu (18 päivää), myös 
tuliaisineen.

• Lyhyemmällä matkalla ei välttämättä tarvitse pyykätä matkalla, 
esimerkiksi en itse pyykännyt.

• Tarkista kohdepaikkojen sää ja ota vaatetta sen mukaan.

• Ei kannata ottaa liikaa päällysvaatteita mukaan, yksi yöasu riittää, 
parit housut ja sään mukaan esim. pari lyhythihaista ja pari 
pitkähihaista paitaa. Sukat (jos kävelet paljon, ota paksummat 
pitkävartiset) ja alkkarit jokaiselle päivälle tai pesuun asti. 
Sadesuojaksi esim. sateenvarjo tai sadevaatteet.

• Pakkaa vaatteet muovipusseihin, rinkan kastumisen varalta.

• Muista pyyhe ja muut hygieniatarvikkeet mukaan.

• Muista myös henkilökortti ja passi mukaan.

• Euroopassa pystyy monessa paikassa maksamaan suomelaisella 
pankkikortilla, mutta kannattaa varata 50 € – 100 € käteistä 
mukaan.



Turvallisuus

• Jos yövyt junassa tai dormissa, missä on muitakin ihmisiä, on syytä 
lukita tavarat.

• Vältä ihmismassoja.

• Jos joku kysyy sinulta apua, pidä silmät auki tilanteessa tai keksi syy 
ettei voi auttaa nyt.

• Älä pidä taskussa tärkeitä tavaroita.

• Älä pidä tärkeitä tavaroita repussa ulommaisissa taskuissa tai repun 
pinnalla.

• Jos nostat rahaa pankkiautomaatista, varmista ettei siinä ole 
huijaukseen liittyviä välineitä.

• Jos maksat kortilla, maksa mieluummin pin-koodilla lähimaksun sijaan.



Omat kokemukset matkasta



Kysymyksiä
Saa kysyä myös myöhemmin Instagram / Snapchat: jzessica



Kiitos mielenkiinnosta ja antoisaa reissua sulle! ☺


