Ylöjärven senioreiden matka
ADRIANMEREN RANNALLE SLOVENIAAN JA KROATIAAN
27.9. – 4.10.2020

Syksyllä 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. Kaksi viimeistä yötä vietämme maan
pääkaupungissa Zagrebissa. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
Sunnuntai 27.9.
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Lippujen jako.
Klo 12.25
Lähtö Croatian Airlinesin reittilennolla Zagrebiin.
Klo 14.05
Saavumme Zagrebin lentoasemalle, jossa meitä on vastassa bussi ja lähdemme ajamaan
kohti Portorozia Adrianmeren ruusurannikkoa.
Matkalla pidämme kahvitauon ja nautimme kahvia suolaisen piirakan kera.
Klo 20.00
Saavumme Portoroziin, jossa majoitumme ja yhteinen illallinen.

GRAND HOTEL PORTOROZ **** (paikallinen luokitus)
Hyvätasoinen hotelli, joka sijaitsee Portorozin merenrantakohteen sydämessä. Hotellissa
on hyvin varustetut ja viihtyisät tilat. Wifi on käytettävissä maksutta kaikissa tiloissa.
Hotellissa on Café Central, jossa on tarjolla kotitekoisia leivonnaisia, jäätelöä, cocktaileja
ja hienoja sikareita. Terme & Wellness LifeClass Spa-kylpylässä on lämpimällä
mineraalivedellä täytettyjä sisäuima-altaita, tilava aurinkoterassi ja upeat wellnesskeskukset. Uima-altaat ovat asiakkaiden käytössä aamuisin. Lisäksi hotellissa on Riviera
ja Portoroz Gran-kasinot, joissa on viihdeohjelmaa. Hotelli asiakkaat ovivat käyttää
Medusa Beachin rantaa ja aurinkoterasseja maksutta. Kansiotuoleja ja arunkovarjoja on
saatavilla lisämaksusta. Huoneissa on mukavuudet.

http://www.grandhotelportoroz.com/en/index.php

Maanantai 28.9.
Trieste
Aamiainen hotellissa.
Klo 9.00
Lähdemme tänään retkelle Italian Triesteen, jonne on matkaa noin 30 km.

Klo 9.45 – 12.30
Teemme opastetun kaupunkikiertoajelun Triestessä. Adrianmeren pohjukassa sijaitseva
Triesten satamakaupunki on kulttuurien kohtauspaikka. Pikku-Venetsiaksi kutsuttu
kaupunki henkii keskieurooppalaista tunnelmaa.
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. 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 tutustumme myös Eatalyn gourmet supermarketiin, jossa on
erilaisia ruoka- ja kahvipaikkoja sekä italialaisen ruuan myymälöitä.
Täällä on mukava istahtaa hetkeksi ja haukata lounasta tai nauttia lasillinen viiniä.
Kierroksen jälkeen jää vapaata aikaa Triestessä.
Klo 15.00
Lähdemme paluumatkalle Portoroziin. Yhteinen illallinen hotellissa.
Tiistai 29.9.
Porec ja Rovinj
Klo 9.00
Aamiaisen jälkeen suuntaamme Kroatian puolelle Istrian niemimaalle.
Klo 10.00
Saavumme Poreciin, jossa teemme paikallisen oppaan johdolla kävelykierroksen.
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 12.00
Jatkamme kohti Rovinjin rantakaupunkia. 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. Rovinjissa teemme opastetun
kaupunkikävelyn, jonka jälkeen jää omaa aikaa vaikka lounastaa.
Klo 15.30

Jatkamme matkaamme kohti Momjania ja Kabolan viinikellaria. Täällä maistelemme
kolmea Istrian niemimaan viiniä: Malvazia-valkoviiniä, Teran-punaviiniä sekä Muscatmakeaa jälkiruokaviiniä.
Viininmaistajaisten jälkeen palaamme takaisin Portoroziin, jonne saavumme n. klo 18.15.
Yhteinen illallinen hotellissa.

Keskiviikko 30.9.
Vapaa päivä
Aamiainen hotellissa. Vapaa päivä Portotozissa. Illallinen hotellissa.
Torstai 1.10.
Tryffelijahtiin Motovuniin
Aamiaisen jälkeen lähdemme tryffelijahtiin Istrian niemimaalle.
Klo 08.30
Bussimatka Motovuniin, jonne saavumme klo 9.30. Tapaamme parkkipaikalla paikallisen
oppaan, jonka johdolla siirrymme erilliskuljetuksella vanhaan kaupunkiin.
Klo 10 – 12 Teemme kiertokävelyn Motovunin vanhassa kaupungissa, jossa jää myös hetki
omaa aikaa.
Klo 12.00
Matka jatkuu kohti Paladinia Karlicin tryffelitilaa.
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,

Klo 14.30

Klo 16.00

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.
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 17.30.
Yhtenen illallinen.

Perjantai 2.10.
Postojna ja Ljubljana
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus.
Klo 9.00
Matkamme jatkuu kohti Postojnan kylää.
Klo 10-11.30
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.
Kierroksen jälkeen nautimme lounaan.
Klo 12.30
Matkamme jatkuu kohti Ljubljanaa, jonne on noin tunnin ajomatka.
Klo 13.30
Teemme Ljubljanassa kaupunkikierroksen ja saamme hyvä kuvan kaupungista ja sen
historiasta. Tämän jälkeen jää omaa aikaa kaupungilla.
Klo 16.00
Jatkamme matkaa kohti Zagrebia, joka on n. kahden tunnin ajomatkan päässä.
Majoittuminen hotelliin.

HOTEL ACADEMIA **** (paikallinen luokitus)
Hotelli sijaitsee Zagrebin keskustassa vilkkaan Tkalčićeva-kadun varrella. Kaupungin
keskusaukiolle on hotellista matkaa 700 metriä. Hotellin lähellä on monia ravintoloita ja
baareja. Hotellissa on St. Michael -ravintola. Kaikissa huoneissa on ilmastointi, taulu-tv,
minibaari, hiustenkuivaaja ja mukavuudet. Hotellissa on ilmainen wifi.

http://www.hotelacademia.hr/en/
Lauantai 3.10.
Zagreb
Aamiainen hotellissa.
Klo 9.00
Lähdemme kaupunkikiertokävelylle ja tutustumme Kroatian pääkaupunkiin.
Kuulemme kaupungin historiasta ja nykypäivästä. Loppupäivä aikaa omin päin
tutustua kaupunkiin.

Klo 19.00

Yhteinen läksiäisillallinen paikallisessa ravintolassa, jonne on kävelymatkan hotellista.

Sunnuntai 4.10.
Varhainen aamiainen.
Klo 06.00
Kuljetus lentoasemalle ja lähtöselvitys.
Klo 08.10
Lähtö Croatian Airlinesin reittilennolla Helsinkiin, jonne saavumme klo 11.45.
*************

Hinta:

min 30 lähtijää
1.345 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
min 25 lähtijää
1.399 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
min 23 lähtijää
1.485 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 176 euroa.

Hintaan sisältyy:
- Croatian Airlinesin reittilennot turistiluokassa Helsinki-Zagreb-Helsinki
- verot ja viranomaismaksut
- 5 yön majoitus mainitussa hotellissa Portorozissa
- 2 yön majoitus mainitussa hotellissa Zagrebissa
- aamiaiset hotellissa
- kahvi ja suolainen piirakka
- 1 lounas
- 6 illallista hotellissa
- tryffeli- ja viininmaistajaiset sekä brandymaistajaiset
- kierros Postojnan tippukiviluolissa
- opastetut retket ohjelman mukaan
- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut alkaen Helsingistä
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- muut kuin mainitut ruokajuomat
- bussikuljetus Helsinkiin
- matkavakuutus ** suositellaan**
Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinnat edellyttävät minimiosallistujamäärää. Matka edellyttää normaalia
liikuntakykyä eikä sovi liikuntaesteisille. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden
menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk
ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruuista veloitetaan lisämaksua 20 euroa.

Kehräsaari A 212, Tampere
Kumpulantie 3, Helsinki
info@resviaria.com
www.resviaria.com
Puh. 0440 477 070

