Pirkanmaan kansallisen senioripiirin matka
ADRIANMEREN RANNALLE SLOVENIAAN JA KROATIAAN
15. – 20.5.2019

Keväällä suuntaamme Istrian niemimaalle. Majoitumme Slovenian Portoroziin
Adrianmeren rannalle, josta käsin teemme retkiä mm. Kroatian puolelle ja
poikkeamme myös tryffelitilalle, retkeilemme Italian Triestessä, nautimme hyvästä
ruuasta ja maistelemme paikallisia viinejä sekä käymme Euroopan suurimmassa
tippukiviluolassa Postojnassa. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
Keskiviikko 15.5.
Postojnan tippukiviluolat
Klo 05.10 Kokoontuminen Pirkkalan lentoasemalla.
Klo 06.05 Finnairin reittilento Pirkkalasta Helsinkiin, jossa koneenvaihto.
Klo 08.10 Finnairin reittilento Helsingistä Ljubljanaan.
Klo 09.50 Saavumme Ljubljanan lentoasemalle, josta jatkamme bussilla Postojnan
kylään.
Klo 12.00 Nautimme lounaan, jonka jälkeen jää hetki omaa aikaa.
Klo 14.00 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. Retki ei sovi
liikuntaesteisille tai huonosti liikkuville.
Klo 15.30 Jatkamme matkaamme Portoroziin, jonne saavumme n. klo 16.30.
Majoitumme hotelliin. Yhteinen illallinen.

HOTELLI CASSA ROSSA **** (paikallinen luokitus)
Hotellilla on yksityinen ranta ja asiakkaiden käytettävissä ovat myös Remisens
Premium Hotel Metropolin useat uima-altaat ja jossa myös ruokailut.
Hotellikokonaisuudessa on kasino, useita ravintoloita sekä monenlaisia
urheilumahdollisuuksia. www.remisens.com/en/casa-rosa

Torstai 16.5.
Italian Trieste
Aamiainen hotellissa.
Klo 9.00
Lähdemme tänään retkelle Italian Triesteen, jonne on matkaa noin 30 km.
Klo 10.30 Vierailemme Miramaren linnassa, joka sijaitsee Barcolassa n. 10 km
päässä ydinkeskustasta. Itävallan arkkiherttua Maximillianille rakennettu
linna on valmistunut vuonna 1860. Merenrannalla sijaitseva viehättävää
linnaa ympäröi suuri puisto.
Klo 12.00 Ajamme Triesteen ja nautimme lounaan.
Klo 13.30 Lounaan jälkeen teemme kaupunkikiertoajelun Triestessä. Adrianmeren
pohjukassa sijaitseva Triesten satamakaupunki on kulttuurien
kohtauspaikka. Pikku-Venetsiaksi kutsuttu kaupunki henkii
keskieurooppalaista tunnelmaa.

Klo 16.30

Kaupunki on tunnettu erityisesti arkkitehtuuristaan. Friuli-Venezia Giulian
autonomisen alueen pääkaupungilla on pitkä historia merkittävänä
satamakaupunkina, joka on imenyt vaikutteita useista eri kulttuureista.
Kaupungin vanha charmi on kautta aikojen inspiroinut kirjailijoita ja muita
taiteilijoita. Miramaren linna, kaupungin keskusaukioon Piazza Unita
d´Italia sekä Roomalainen teatteri ovat Triesten kuuluisimpia
nähtävyyksiä. Kaupungissa on myös useita teattereita, joista tunnetuin
lienee oopperasäveltäjä Giuseppe Verdin mukaan nimetty. Kierroksen
jälkeen vapaata aikaa Triestessä.
Lähdemme paluumatkalle Portoroziin, jonne saavumme noin klo 17.15.
Yhteinen illallinen hotellissa.

Perjantai 17.5.
Klo 9.00
Aamiaisen jälkeen lähdemme retkelle Kroatiaan Istrian niemimaalle.
Matkaamme Istrian niemimaata etelään viehättävään
merenrantakaupunkiin Rovinjiin. Kaupungin perustivat jo roomalaiset
kuten monen muunkin Istrian niemimaan kaupungin, mutta venetsialaiset
hallitsivat kaupunkia 500 vuotta alkaen 1283. Vanhan kaupungin
viehättävät kujat nousevat St Euphemian katedraalille, josta on hulppeat
näkymät Adrianmerelle.
Teemme kierroksen Rovinjissa, jonka jälkeen jää vapaata aikaa.
Klo 12.30 Nautimme lounaan maatilamatkailutilalla aivan Rovinjin kaupungin
ulkopuolella.
Klo 14.00 Jatkamme matkaa Poreciin, jossa teemme kierroksen. Pitkä ja vaiherikas
historia näkyy pikkukaupungin jokaisessa kivessä. Kaupunginihastuttavia
kujia kulkiessa näet poikkileikkauksen eurooppalaisen arkkitehtuurin
historiasta aina 500-luvulta rakennetusta varhaiskristillisestä kirkosta
1700-luvun barokkipalatsiin. Kulttuurin lisäksi puhtaat rannat
houkuttelevat auringonpalvojia ja merivesi pysyy lämpöisenä pitkälti
lokakuuhun saakka. Kierroksen jälkeen hetki vapaata aikaa.
Klo 16.30 Jatkamme matkaamme kohti Momjania ja Kozlovicin viinikellaria. Täällä
maistelemme kolmea Istrian niemimaan viiniä: Malvazia-valkoviiniä,
Teran-punaviiniä sekä Muscat-makeaa jälkiruokaviiniä.
Klo 18.30 Viininmaistajaisten jälkeen palaamme takaisin Portoroziin.
Yhteinen illallinen hotellissa.

Lauantai 18.5.
Motovun, Buzet ja tryffelitila
Aamiainen hotellissa.
Klo 09.00 Lähdemme retkeilemään Kroatiaan ja Motovuniin. Keskiaikainen
kaupunki sijaitsee kukkulalla keskellä Istrian niemimaata. Jätämme bussin
kaupungin ulkopuolelle, josta nousemme kaupunkiin julkisilla
kulkuneuvoilla. Kaupungin rakennukset muistuttavat venetsialaisesta
aikakaudesta. Täällä pidetään kesäisin elokuvafestivaalit. Motovunin
metsässä on myös kylpylä Istarske toplice, jossa kävivät jo vanhat
roomalaiset. Teemme kierroksen Motovunissa, jonka jälkeen hetki vapaata
aikaa.
Klo 11.30 Jatkamme Buzetiin Karlic Tartufin tryffelitilalle.
Klo 12.00 Tervetulodrinkin lomassa kuulemme perheen ja tryffelitilan esittelyn ja sen
toiminnasta. Meille esitellään tryffeljahdin tarina ja tapaamme myös
perheen tryffelijahtiin erikoistuneet koirat. Tämän jälkeen maistamme
kolmea Istrian niemimaan juustoa, paikallisia makkaroita, kanapeetä,
hunajaa ja oliiviöljyä tryffeleiden kera. Ja kaikki on kotona tehtyä.
Maistajaisten jälkeen meille tehdään munakasta tietenkin tryffeleiden
kera. Nautimme tämän paikallisten viinien kera. Tämän kahden tunnin
tryffelitapahtuman jälkeen on mahdollista ostaa eri tryffeleillä maustettuja
tuotteita tilan myymälästä.
Klo 15.30

Klo 17.30

Matka jatkuu Buzetiin, jossa vierailemme tislaamossa. Täällä
maistelemme kolmea erilaista brandyä prosciutto-kinkun, juustojen,
salamin, sipulin ja leivän kera. Maistajaisten jälkeen on hetki aikaa
tislaamon kaupassa.
Lähdemme paluumatkalle Portoroziin, jonne saavumme n. klo 18.
Yhtenen illallinen.

Sunnuntai 19.5.
Vapaa päivä
Aamiainen hotellissa. Vapaa päivä Portorozissa.
Klo 19.00 Lähdemme yhteiselle läksiäisillalliselle Piraniin. Nautimme illallisen Tri
Vdove-ravintolassa.
Klo 22.00 Paluukuljetus hotelliin.

Maanantai 20.5.
Ljubljana ja kotiin
Aamiainen ja huoneiden luovutus.
Klo 9.30
Lähdemme ajamaan kohti Slovenian pääkaupunkia Ljubljanaa. Teemme
kaupungissa yhteisen kiertoajelun ja kuulemma kaupungin historiasta ja
nykypäivästä. Kiertoajelun jälkeen nautimme lounaan, jonka jälkeen jää
vielä aikaa vaikka ostoksille ennen kuljetusta lentoasemalle.
Klo 19.10 Finnairin reittilento Helsinkiin, jonne saavumme klo 22.45. Koneenvaihto.
Klo 23.50 Jatkolento Pirkkalaan, jonne saavumme klo 00.30 tiistain puolella.

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

Hinta:

min 30 lähtijää
1.165 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
min 25 lähtijää
1.213 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 152 euroa.

Hintaan sisältyy:
- Finnairin reittilennot turistiluokassa Tampereelta
- verot ja viranomaismaksut
- 5 yön majoitus mainitussa hotellissa
- aamiaiset hotellissa
- 4 lounasta
- 5 illallista
- läksiäisillallinen ruokajuomin
- tryffelimaistajaiset
- viininmaistajaiset
- brandymaistajaiset
- kierros Postojnan tippukiviluolissa
- sisäänpääsymaksu Miramaren linnaan
- opastetut retket
- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- muut kuin mainitut ruokajuomat
- matkavakuutus ** suositellaan**

Hinnat edellyttävät minimilähtijämäärää. Matkaohjelma sitoumuksetta, muutokset
mahdollisia. Matkaa ei suositella liikuntaesteisille.
Ilmoittautumiset 31.1.2019 mennessä joko Liisi Saloselle joko sähköpostilla
liisi.salonen@gmail.com tai puhelimitse 050-373 1063.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy

