
 

PARITANSSIA JA PILATESTA SLOVENIASSA 1.-5.10.2018 

  
 

Syksyllä lähdemme opettelemaan paritanssia ja pilatesta rennolla otteella tanssinopettaja-

pilatesohjaaja Santtu Otsamon johdolla. Kohteemme on Sloveniassa Adrianmeren rannalla. 

Opettelemme sekä vakiotansseja että lattareita ja huollamme kehoa pilateksella. Ohjelma on 

suunniteltu myös vasta-alkajia ajatellen, joten lähde rohkeasti mukaan. 

Matkan aikana on mahdollista osallistua myös retkelle Kroatian puolelle 

Porecin ja Rovinjin hurmaaviin kaupunkeihin. Tervetuloa mukaan.  

 

Alustava matkaohjelma  

 

1.10. maanantai 

Klo 14.30 Bussikuljetus Tampereelta Helsingin lentoasemalle.   

Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen matkan alkua Helsingin lentoasemalla. 

Klo 16.50 Lähtö Finnairin reittilennolla Ljubljanaan. 

Klo 18.30 Saavumme Ljubljanaan, josta bussikuljetus Portoroziin Adrian meren rannalle, jonne 

 on matkaa 140 km. Majoittuminen ja illallinen. 

 

  
 HOTELLI SALINERA **** (paikallinen luokitus) 

Hotelli sijaitsee Adrian meren rannalla lähellä Pirania ja Portorozia Strunjan luonnonpuiston vieressä. 

Piraniin ja Portoroziin on matkaa n. 4,5 km. Hotellissa on sisä- ja ulkouima-altaat, saunoja, 

kylmävesiallas, hyvinvointikeskus Syra, jossa on tarjolla erilaisia hoitoja ja hierontoja. Hotellilla on 

tarjolla erilaisia aktiviteetteja kuten pyöräilyä, ratsastusta, suppailua ja sukellusta. Huoneissa on 

mm. ilmastointi, ilmainen wifi, tv, hiustenkuivaaja ja mukavuudet. www.hoteli-

bernardin.si/en/accommodations/salinera-resort/hotel-salinera 

 

2.10. tiistai – 4.10. torstai Paritansseja ja pilatesta 

 Aamiainen ja illallinen päivittäin. Joka päivä opettelemme paritansseja 1,5 tuntia 

tanssinopettaja-pilatesohjaaja Santtu Otsamon johdolla. Ohjelmassa on vakiotansseja 

mm. valssia, tangoa ja foxia sekä lattareista samba, cha cha ja jive. Aikaisempaa 

tanssikokemusta ei vaadita. Lisäksi huollamme kehoamme venyttelemällä pilates-tunnilla 

päivittäin. Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta pilateksesta. Syvävenyttely 

rentouttaa mukavasti. Santusta löydät lisätietoa www.dancecare.fi 

  

Keskiviikkona aamiaisen jälkeen on mahdollista lähteä lisämaksulliselle retkelle   

Kroatian puolelle Poreciin ja Rovinjin viehättäviin kaupunkeihin. 

Ajamme ensin pieneen Porecin historialliseen kaupunkiin, joka on muodostunut Istrian 

niemimaan suosituimmaksi lomapaikaksi. Vanhasta kaupungista löytyy Rooman aikaisia 

rakennuksia ja niemimaan tärkein nähtävyys 500-luvulla rakennettu basilikatyylinen 

kirkko. Porecista jatkamme toiseen rannikon kaupunkiin Rovinjiin. Vanhakaupunki kohoaa 

ylväästi suoraan merestä kohti kirkasta taivasta. Rannan talot on rakennettu aivan 

vesirajaan ja värikkään kokonaisuuden kruunaa kaiken yläpuolelle kohoava Pyhän 

Eufemian kirkko. Vanhan keskustan kujat täyttävät toinen toistaan kuvauksellisemmilta. 

Teemme kävelykierroksen kaupungissa, jonka jälkeen omaa aikaa kaupungilla. Nautimme 

lounaan retken aikana ja paluumatkalla maistelemme vielä paikallisia viinejä ennen 

paluuta takaisin Portoroziin. Hinta: 82 euroa/hlö sis. kuljetus, englanninkielinen opastus, 

lounas ja viininmaistajaiset.  



 

 

   
 

5.10. perjantai Postojnan tippukiviluola ja kotiin 

 Aamiainen ja huoneiden luovutus. Otamme matkatavara mukaan ja lähdemme 

kohti Ljubljanaa. Matkalla vierailemme Euroopan suurimmassa tippukiviluolastossa. 

Sen löysi paikallinen Luka vuonna 1818 ja seuraavana vuonna se avattiin yleisölle. Jos 

ennen on käynyt tippukiviluolassa, on nähnyt vain tuulikaapin, korkeintaan eteisen. Tämä 

on valtava linna, linnoitus, monimuotoinen maanalaisten joenmutkien luoma kaupunki.  

Jättimäiset kivimuodostelmat hehkuvat punaisen ja ruskean sävyissä, vitivalkoisinakin. 

Matkaamme pikku junalla linnan uumeniin, jossa tehdään kävely ja palataan junalla 

takaisin. Kävelyosuudella on jonkin verran nousuja ja laskuja. 

Kierroksen jälkeen nautimme lounaan. Jatkamme lentokentälle, jossa lähtöselvitys. 

Klo 19.25 Lähtö Finnairin reittilennolla Helsinkiin, jonne saavumme klo 23.00. Bussikuljetus 

Tampereelle.  

 

   ************** 

 

Hinta: 995 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 

  

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 90 euroa. 

 

Hintaan sisältyy: 

- bussikuljetus Tampereelta Helsingin lentoasemalle ja takaisin 

- Finnairin reittilennot turistiluokassa 

- verot ja viranomaismaksut 

- kuljetukset ohjelman mukaan 

- neljän yön majoitus mainitussa hotellissa 

- aamiainen hotellissa 

- neljä illallista hotellissa 

- yksi lounas 

- vierailu Postojnan tippukiviluolassa paluumatkalla 

- Santtu Otsamon ohjaamat paritanssi- ja pilatestunnit 

- arvonlisävero 

 

Hintaan ei sisälly: 

- lisämaksullinen retki Poreciin ja Rovinjiin, hinta 82,-/hlö sis. kuljetus, 

englanninkielinen opastus, lounas ja viininmaistajaiset 

- ruokajuomat 

- matkavakuutus ** suositellaan ** 

 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinta edellyttää minimilähtijämäärää. 

 

 
 
Kehräsaari A 212, 33200 Tampere 

Puh. 0440 – 477 070   

info@resviaria.com  

www.resviaria.com 


