
UPEA ALPPIMATKA KROATIAAN JA SLOVENIAAN 11.-17.9.2018

Tervetuloa  mukaamme  nauttimaan  kauniista  Alppimaisemista,  vuorien  huipuista  ja
vehreistä  laaksoista.  Saamme  nauttia  viehättävän  merenrantakaupungin,  Piranin
leppoisasta  tunnelmasta.  Näemme upean Plitvicen kansallispuiston putoukset  ja  järvet!
Lisäksi  pääsemme  tutustumaan  hämmästyttäviin  Skocjanin  tippukiviluoliin  sekä  Krk:n
saareen. Melkein viikon mittaisella matkalla nautimme vuoriston raikkaasta ilmasta sekä
vaihtelevista maastoista Kroatiassa ja Sloveniassa. 

1.pv: Lennämme vaihtolennoilla Helsinkiin,  josta suora lento Splitiin, Kroatiaan klo 18.00. (Finnairin
lennon saamumisaika  klo 20.00 paikallista aikaa).  Lentokentällä meitä odottaa bussi,  jolla jatkamme
suoraan matkaa hotelli Panoramaan Sibenikiin n.65km. Seuraavana päivänä pääsemmekin tutustumaan
upeaan Plitvicen kansallispuistoon.

2.pv
Syömme  hotellilla  runsaan  aamupalan,  jonka  jälkeen  ajelemme  (ajomatka  n.180km,  n.2h)  Plitvicen
kansallispuistoon. Saamme viettää rauhallista aikaa tutustuen Kroatian suosituimpaan kohteeseen. Upeat
erilaiset  putoukset  yhdistävät  järvialuetta,  vesi  virtaa  ja  kimmeltää  vehreän  luonnon  ympäröimänä.
Puistossa meillä on aikaa n.5 tuntia, jonka jälkeen ajelemme Selceen (135km, n.2h15min.), upeaan hotelli
Katarinaan yöksi. Siellä nautimme matkan hintaan sisältyvän illallisen. 

3.pv.
Aamulla heräilemme rauhassa ja nautimme aamiaisen. Halukkaat ehtivät käydä aamu-uinnillakin hotellin
sisä- tai ulkoaltailla. Sen jälkeen ajelemme läheiselle Krk:n saarelle (n.60km). Saarelle mennään suurta
siltaa myöten. Tutustumme saareen ja halukkaat voivat lähteä vaeltamaan ja nauttimaan merimaisemista.
Kaupungilla voi kulkea oman mielensä mukaan tai olla meidän matkanjohtajien mukana. Me käymme
pienen  vaelluksen  kukkuloilla  ja  tutustumme  kaupunkiin.  Illansuussa  ajelemme  Slovenian  puolelle
Piraniin,  hienoon  4  tähden  hotelli  Barbaraan  (n.150km,  2,5h).  Omakustanteisen  illallisen  voi  syödä
hotellilla tai halutessaan voi mennä Piranin keskustaan, jossa on paljon kivoja pikku ravintoloita.

4.pv
Aamupalan syömme hotellilla. Tänään emme matkusta bussilla mihinkään, vaan vietämme aikaa erittäin
viehättävässä pikkukaupungissa Piranissa. Kaupungin keskellä kohoaa pieni kukkula, josta on näkymät
merelle ja Piranin kaupunkiin joka sijaitsee niemessä. Vaikka Piran on pieni, siellä riittää katsottavaa ja
koettavaa.  Saamme  viettää  rauhallista  aikaa,  kahvitella,  käveleskellä  ja  katsella.  Kaupungissa  on
mielenkiintoisia pikkukujia, puoteja, kivoja kahviloita ja leppoisa tunnelma. Satamasta voi mennä merelle
kierrokselle laivalla  tai  katsella laivojen lähtöä ja saapumista ja sataman touhuja.  Ja tietenkin nauttia
ihania jäätelöitä, jotka on Keski-Euroopassa vertaansa vailla!

Lähellä sijaitsee myös Portorozin isompi kaupunki, jonne pääsee halutessaan yleisillä busseilla. Bussit
lähtevät Piranin laidalta. Piranissa autoja kulkee vain pääkadulla ja muutamalla sivukujalla, muut kadut
ovat pääasiassa kävelyä varten. Kaupungin ulkopuolella on isot parkkipaikat autoille ja busseille.

Hotellimme sijaitsee Piranin luonnontilaisemmalla puolella ja myös siellä on kiinnostavaa ja rentouttavaa
tutustua ympäristöön. Hotellilla on oma uimaranta-alue ja rantatuoleja, jossa voi myös viettää aikaa ja
käydä vaikka uimassa. Hotellilla voi ottaa erilaisia wellness-hoitoja lisämaksusta. Tämän yön olemme
myös samassa hotellissa. Omakustanteisen illallisen voi taas syödä hotellilla tai Piranin kylällä jokainen
omaan tahtiin. 

5.pv
Aamiaisen  jälkeen  lähdemme  kohti  Triesteä  ja  Miramaren  kaunista  puutarhaa  (45km/50min.)
Tutustumme puutarhaan ja jatkamme matkaa Italian kautta Udinen tietä kohti Dolomiitteja ja päädymme
upealle  smaragdinvihreälle  Laghi  di  Fusine-järvelle  (170km/2h).  Siellä  vietämme  hiukan  aikaa
käveleskellen  ja  nauttien  maisemista.  Järveltä  on  vain  18km/30min.  Kranska  Goraan hotellille,  jossa
nautimme matkan hintaan sisältyvän illallisen.



6pv.
Rauhallisen  aamun  ja  hotelliaamiaisen  jälkeen  lähdemme  läheiselle  vuorelle  vaeltamaan.  Reitti  on
mukava ja maisemat upeita! Halutessaan voi toki valita myös haastavamman reitin itselleen. On huikea
tunne vaeltaa vuorella, osana niitä kauniita maisemia! Vuorella voit viettää lyhyemmän tai pidemmän ajan
valintansa mukaan. Vaeltaa voi omatoimisesti tai meidän mukana. Halutessaan voi myös jäädä hotellille
tai  kauniille  Kranska  Goran  kylälle.  Tässä  hotellissa  on  myös  uima-allasalue  käytettävissä.  Hotellin
lähistöllä on myös mukavia kävelyreittejä. Illalla on hotellilla matkan hintaan sisältyvä illallinen.

7pv.
Aamusella  hotelliaamiaisen  jälkeen  starttaamme  kohti  Skocjanin  tippukiviluolia.  Siellä  näemme
henkeäsalpaavat tippukivimuodostelmat ja luolaan muodostuneet kanjonit. Välillä kävelemme kanjonin
pohjan tuntumassa kristallinkirkkaan veden äärellä. Välillä nousemme portaita pitkin korkealle, jolloin
veden kohina  kuuluu alhaalta  kanjonista.  Luolasto,  kuten kaikki  kohteemme jättää  mieliimme upeita
muistoja  kaikesta  kokemastamme!  Skocjanista  suuntaamme matkamme kohti  Ljubljanan  lentokenttää
pitäen ruokailutauon matkan varrella. Lento lähtee klo 19.20 kohti Helsinkiä, josta jatkolennot edelleen
muihin kaupunkeihin.

Hinnat:
Helsingistä  1190€
Oulusta 1290€ (voidaan kysyä jatkolentoa myös Vaasasta, Kuopiosta, Jyväskylästä ja Turusta)
yhdenhengenhuoneen lisämaksu 150€/6 yötä
Lapsi alle 6v. 1040,-/1140,-
Lapsi 6-11v. 1090,-/1190,-
Lapsi 12-17v 1140,-/1240,-

Hintaan sisältyy:
-lennot valitsemastasi lähtöpaikasta
-bussi käytössä paikan päällä
-neljän tähden hotelliyöpymiset
-aamupalat ja illalliset ohjelman mukaisesti
-pääsymaksut ja retket ohjelman mukaisesti
-matkanjohtaja- ja opaspalvelut
-toimistokulut
Hintaan ei sisälly:
-muut ruokailut
-matkailijan vakuutukset

Huomioitavaa:
-matkavakuutus kannattaa ottaa heti kun matka on vahvistettu
-suosittelemme tilaamaan eurooppalaisen sairausvakuutuskortin, jolla saa hoitoa samoilla ehdoilla kuin
kyseisen maan asukkaat
-ilmoitathan ruoka-allergioista tai allergiahuoneen tarpeesta hyvissä ajoin

VARAUS Varaukset  alla  olevaan puhelinnumeroon tai  sähköpostilla.  6.6.  jälkeen varmistamme aina
paikkatilanteen erikseen joka varauksen yhteydessä lentoyhtiöltä.

PASSI Matkalla  tarvitaan  voimassaoleva  passi  tai  kuvallinen,  uusi  poliisiviranomaisen  myöntämä
henkilöllisyystodistus.

Mikäli matkaa ei voida toteuttaa vähäisen osanottajamäärän vuoksi, ilmoitamme matkan peruuntumisesta
viimeistään  21  vrk  ennen  matkan  alkua.  Pidätämme  oikeuden  force  major-muutoksiin.  Vastuullinen
matkanjärjestäjä Puutarha KukKaisa www.matkaisa.fi

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi!
Kaisa Puurunen p.0400479027 kaisa.puurunen@gmail.com
Tästä painamalla pääset lukemaan matkapalvelulain ja ehdot

mailto:kaisa.puurunen@gmail.com
http://www.puutarhakukkaisa.net/MatKaisa/Matkapakettiehdot.pdf

