IDYLLINEN SLOVENIA JA ZAGREB 26.9. – 1.10. 2018

Pikkuruinen Slovenia ihastuttaa monipuolisuudellaan. Kierroksen aikana näemme maan
monimuotoisuuden; kuvauksellisia laaksoja ja viinirinteitä, tippukiviluolia, pääkaupunki
Ljubljanan sekä Mariborin ja Ptuj´n keskiaikaiset kaupungit. Tutustumme maan rikkaaseen
kulttuuriperintöön, jota ovat vuosisatojen saatossa kartuttaneet mm. roomalaiset, keltit,
slaavit, germaanit ja unkarilaiset. Matkalla tutustumme myös naapurimaa Kroatian
pääkaupunkiin Zagrebiin ja sen mielenkiintoisiin nähtävyyksiin ylä- ja alakaupungissa.
Alustava matkaohjelma:
26.9.keskiviikko
TERVETULOA LJUBLJANAAN
Bussikuljetus Tampereelta.
Klo 08:10
Finnairin lento Helsinki-Vantaan lentoasemalta Ljubljanaan, jonne saavutaan klo
09:50. Suomenkielinen opas on ryhmää vastassa lentoaseman tuloaulassa.
Kuljetus lentokentältä Ljubljanan keskustaan, jonne savuttua teemme
kävelykierroksen kaupungin historiallisessa keskustassa. Kaupungin keskusta on
kompakti ja helposti käveltävissä. Historiallisessa keskustassa on mm. Pyhän
Nikolauksen barokkikirkko, kaupungin symboli Lohikäärmesilta, kansalliskirjailijan
mukaan nimetty Prešerenin aukio ja Raatihuone. Nousemme ylös kukkulalle ja
vierailemme Ljubljanan linnassa. Lounaan jälkeen majoittuminen hotelliin.

Hotel Park *** (paikallinen luokitus)
Tabor 9, 1000 Ljubljana
www.hotelpark.si
Hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla, kävelymatkan päässä keskustasta ja tärkeimmistä
nähtävyyksistä. Hotelli on osittain kunnostettu maaliskuussa 2017. Huoneissa on
kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, TV. Hotellissa on ravintola ja baari.

Majoittumisen jälkeen kävelemme lyhyen matkan Ljubljanica-joen rantaan ja
lähdemme vajaan tunnin mittaiselle risteilylle katetulla puuveneellä. Samalla kun
maistelemme pientä suolaista purtavaa kuohuviinilasillisen kera, näemme
Ljubljanan merkittävimpiä nähtävyyksiä sammakkoperspektiivistä, mm.
Ljubljanan linnan, kivisen Kolmoissillan ja kauniin koristeellisia rakennuksia joen
varrella. Illallinen hotellissa. Päivän ajomatka 145 km.
27.9. torstai
POSTOJNAN TIPPUKIVILUOLAT
Aamiaisen jälkeen lähdemme bussilla Ljubljanasta länteen, jossa sijaitsee maan
suurin ja tunnetuin tippukiviluolasto, Postojna. Alkumatka kuljetaan pienen
sähköjunan kyydissä, jonka jälkeen jatketaan kävellen luolasta toiseen ihaillen

uskomattomia tippukivimuodostelmia ja kivipilareita. Huom! luolaston lämpötila
on n. +8 C, joten hyvät jalkineet ja lämmintä vaatetta. Lounas paikallisessa
ravintolassa. Paluukuljetus Ljubljanaan ja loppu päivä vapaa. Päivän ajomatka n.
110 km.
28.9. perjantai
MARIBOR
Aamiaisen jälkeen otamme matkatavarat mukaan ja ajamme Slovenian
koillisosaan. Kumpuilevan maalaismaiseman ja pienten kylien ohi ajettuamme
saavumme Mariboriin, Slovenian toiseksi suurimpaan kaupunkiin. Tutustumme
historiallisen kaupungin nähtävyyksiin kävelykierroksella. Lähellä jokivartta
sijaitsee keskiaikainen toriaukio, Glavni trg, jonka keskellä on valkeasta
marmorista tehty ruttopilari, kiitoksena ruttoepidemian päättymisestä
kaupungissa. Aukion takana sijaitsee renessanssityylinen raatihuone. Mariborin
alueella on pitkät perinteet viinintuotannossa ja ympäröivät kukkulat ovatkin
täynnä viiniviljelyksiä. Kaupungissa kasvaa edelleen yli 400 vuotta vanha
köynnös, joka tuottaa yli 30 kg rypäleitä vuodessa ja noin 25 litraa viiniä.
Lounaan jälkeen viininmaistiaiset ”vanhojen viinien” kellarissa. Majoittuminen
Mariborin hotelliin ja loppupäivä vapaa. Päivän ajomatka n. 130 km.

Hotelli Best Western Plus Hotel Piramida **** (paikallinen luokitus)
Ulica Heroja Slandra 10, Maribor
https://www.terme-maribor.si/en/hotels/hotel-piramida
Hyvätasoinen hotelli sijaitsee rauhallisella paikalla kaupungin keskustassa. Huoneissa on
kylpyhuone, hiustenkuivain, säädettävä ilmastointi, LCD-TV kansainvälisillä kanavilla,
minibaari. Hotellissa on ravintola, vapaa-ajankeskus, baari ja kahvila.

29.9. lauantai
PTUJ JA ZAGREB
Aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa noin 30 km päähän, Slovenian vanhimpaan
kaupunkiin Ptuj’n. Kaupunkikuvaa hallitsee Drave-joen vieressä kohoava
keskiaikainen linna. Kaupunki nautti aikoinaan keisarin myöntämästä
erikoisasemasta Pannonian provinssin pääkaupunkina. Pienen kävelykierroksen
jälkeen jatkamme matkaa Kroatian puolelle, pääkaupunki Zagrebiin. Zagrebissa
asuu n. 700 000 asukasta ja se sijaitsee Adrianmeren ja Balkanin vuorijonon
välissä. Kaupunkiin saavuttua syömme lounaan ja majoitumme hotelliin.
Iltapäivällä tutustumme merkittävimpiin nähtävyyksiin kävelykierrokselle.
Kaupunki jakautuu yläkaupunkiin ja alakaupunkiin. Tunnelmallisen yläkaupungin
pääaukio on Pyhän Markuksen tori, jonka laidalla sijaitsee parlamentti sekä
upeakattoinen Pyhän Markuksen kirkko. Yläkaupungissa on paljon mielenkiintoisia
museoita, taidegallerioita, kahviloita ja ravintoloita. Alakaupungissa pääaukion ja
leveiden puistokatujen lisäksi on hyvät ostosmahdollisuudet. Täällä sijaitsee myös
paikallinen kauppatori ja – halli. Kierroksen jälkeen majoittuminen hotelliin ja ilta
vapaa. Päivän ajomatka 120 km.

Hotel Palace **** (paikallinen luokitus)
Square J.J.Stossmayer 10, Donji Grad, Zagreb
www.palace.hr
Perinteinen hotelli erinomaisella paikalla Zagrebin keskustassa. Hotellista on n. 5 min.
kävelymatka kaupungin pääaukiolle ja historialliseen keskustaan. Huoneissa on
kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, minibaari, TV. Hotellissa on ravintola ja baari.

30.9. sunnuntai
VAPAAPÄIVÄ ZAGREBISSA
Aamiainen hotellissa. Päivä aikaa omatoimiselle ohjelmalle Zagrebissa.
1.10. maanantai
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Aamupäivällä ajamme takaisin Slovenian
puolelle, kohti Ljubljanan lentokenttää. Matkan varrella pysähdymme
Kroatian puolella Samoborissa, jossa aikaa omakustanteiselle kahvitauolle.
Sambor sijaitsee Sava -joen varrella, Sambor kukkulan juurella. Matka jatkuu
Otoceciin, jossa nautimme lounaan paikallisessa ravintolassa. Lounaan jälkeen jää
vähän vapaata aikaa, jonka jälkeen kuljetus Ljubljanan lentoasemalle. Päivän
ajomatka n. 180 km.
Klo 19:20
Finnairin lento lähtee Ljubljanasta ja saapuu Helsinkiin klo 22:55.
Bussikuljetus Tampereelle.
Hinta

1185 €/henkilö jaetussa kahden hengen huoneessa alkaen Helsingistä
1220 €/henkilö jaetussa kahden hengen huoneessa alkaen Tampereelta
Yhden hengen huoneen lisämaksu 220 €.

Hintaan sisältyy:
- Finnairin lennot Helsinki – Ljubljana - Helsinki turistiluokassa
- lentokenttämaksut ja – verot, arvonlisävero
- bussikuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut matkaohjelman mukaan
- 2 yötä Ljubljanassa, 1 yö Mariborissa, 2 yötä Zagrebissa
- 5 aamiaista, 3 lounasta, 2 illallista, kuohuviini ja suolapala risteilyllä,
viininmaistiaiset
- suomenkielisen oppaan palvelut
Hinaan ei sisälly:
- muut ateriat kuin ohjelmassa mainittu
- juomarahat
- matkavakuutus **suositellaan**
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää.
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