
                                                                     
 

  

Oy Kon-Tiki Tours Ltd   
 
100% suomalainen, yksityinen 
vastuullinen matkanjärjestäjä 

Fredrikinkatu 25 A 10 
00120 Helsinki 

Linnankatu 13 a A 17 
20100 Turku 

Puh. +358 (0)9 466 300        www.kontiki.fi 

Kirkkotie 23 
93600 Kuusamo 

 

 

 

LAPIN JÄRJESTÖJEN JÄSENMATKA HURMAAVAAN 
SLOVENIAAN. TEEMME PÄIVÄRETKEN KROATIAAN 

KE 16.10. – KE 23.10.2019 
 

 
 

 

Luonto on hemmotellut Sloveniaa. Luoteessa ovat Juliaaniset Alpit, lounaassa välkehti-

vän sininen Adrianmeri ja vehmas luonto. Sisämaassa näkymät ovat kumpuilevaa 

metsä- ja peltomaisemaa. 

 

Maan kauneus, siisteys ja turvallisuus luovat yhdessä monipuolisen luonnon kanssa 

erinomaiset puitteet virkistävälle matkalle; Sloveniaa voi kuvata kahden miljoonan 

asukkaan turvalliseksi pesäkoloksi keskellä Eurooppaa. 

 

Monipuolisen matkaohjelmamme aikana tutustumme niin Alppialueeseen, sisämaahan 

kuin Adrianmeren rannikkoonkin. Tutustumme paikalliseen elämänmenoon, luontoon, 

ihmisiin ja makuelämyksiin. Olemme varanneet aikaa myös oman hyvinvoinnin ja työs-

säjaksamisen ylläpitoon hyvässä seurassa. 

 

Tervetuloa ihastumaan, virkistymään ja nauttimaan hyvästä matkaseurasta. 
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Matkaohjelma 

 

16.10.keskiviikko│matkustuspäivä, alppikierros, Adrianmeri 

- Lounas, illallinen 

 

Kokoontuminen Rovaniemen lentoasemalle, jossa matkanjohtaja on vastassa.  

Lähtöselvitys Finnairin lennolle Helsingin kautta Ljubljanaan. Lennon aikataulu on 

05.40 Rovaniemi – 06. 55 Helsinki ja edelleen Helsinki – Ljubljana kello 08.40 – 10.20. 

Perillä on vastassa suomalainen ammattioppaamme, siirrymme odottavaan turistibussimme 

hänen johdollaan. 

Aloitamme matkamme tutustumalla oppaamme kanssa Blediin ja upeisiin Alppimaisemiin. 

Vierailemme Triglavin kansallispuistoalueella. Nautimme lounaan paikallisessa ravintolassa. 

Iltapäivällä suuntaamme kohti turkoosina hohtavaa Adrianmerta Portorozin rantakaupunkiin.  

Majoitumme **** tason kylpylähotelliin www.lifeclass.net/en Hotelli vastaa huonejaosta. 

Sovittuun aikaan kokoonnumme hotellin aulaan ja menemme oppaamme kanssa yhdessä il-

lalliselle. Erittäin runsas ja herkullinen noutopöytä on tarjolla kaikkina iltoina – ruokajuomat 

eivät kuulu hintaan. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lifeclass.net/en
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17.10. torstai │aamujumppa, hotelli tutuksi  

- Aamiainen, illallinen 

 

Hotellilla on arkiaamuisin vierailleen ohjattua liikuntaa – yleensä allasjumppa, mutta saattaa 

olla myös hotellin omalla rannalla (ko. ohjelmanumero sitoumuksetta, emme vastaa siitä, jos 

ko. palvelua ei ole tarjolla vierailumme aikaan tarjolla). 

Hotellin runsas noutopöytäaamiainen on tarjolla arkisin klo 07.00 – 10.00. 

Kokoonnumme sovittuun aikaan aulaan, jossa nautimme tervetulojuoman. Opas esittelee 

meille kylpylähotellin palvelut ja neuvoo, miten hyvinvointi hoitoja voi tilata.  

Puolenpäivän jälkeen lähdemme oppaamme kanssa kävellen tutustumaan lomakaupun-

kiimme. Loppupäivä on vapaata aikaa nauttia Adrianmeren ihanasta tunnelmasta. 

Yhteinen Illallinen.  

 

18.10. perjantai │meriristeily Piraniin 

- Aamiainen, merilounas, illallinen 

 

Aamiaisen jälkeen kävelemme ranta-alueelle, 

jossa siirrymme odottavaan tilauslaivaan. Ristei-

lemme Adrianmeren aalloilla, käymme lähellä 

Kroatian vesialuetta ja näemme Kroatian rannik-

koa. Jatkamme vanhaan Venetsialaiseen Piranin 

kaupunkiin, jossa jalkaudumme maihin. Kierte-

lemme oppaamme kanssa kaupungin kujia ja to-

reja. Ennen paluutamme alukseemme, on hetki 

omaa aikaa ja vaikka istahtaa keskustorille nautti-

maan ulkoilmakahviloiden tarjonnasta. 

Palaamme risteilyalukseemme, jossa miehistö on 

valmistanut meille maittavan pelkistetyn paikalli-

sen merihenkisen lounaan, jonka nautimme kotite-

koisen viinin kera. Palattuamme hotellille on vapaata aikaa nauttia rentouttavasta meri-il-

mastosta, ulkoilusta tai hotellin hemmottelupalveluista. 

Hotellin noutopöytäillallinen. Illallisen jälkeen saattaa opas halukkaat viettämään iltaa tunnel-

malliseen Café Grandeen.  

 

19.10. lauantai │Koperin kaupunki, maaseuturetki perhemaatilalle  

- Aamiainen, matkailutilan antimet, illallinen 

 

aamiaisen jälkeen siirrymme bussiin ja suuntaamme 

mielenkiintoiselle päiväretkellemme.  

Koper on yksi Slovenian vanhimpia kaupunkeja ja 

siellä sijaitsee maan ainoa kaupallinen satama. Tutus-

tumme kävellen kauniiseen venetsialaistyyliseen van-

haan keskustaan sekä Titon toriin. Sen jälkeen on ai-

kaa katsella nähtävyyksiä tai tehdä ostoksia keskustan 

lukuisissa vaate-, kenkä-, koru- ja kristalliliikkeissä. 

 

Jatkamme maaseudulle ja saavumme perhemaatilalle. 

Emäntä Ingridin ottaa meidät vastaan ja hän esittelee 

meille tilansa toimintaa ja elämisen arkirutiineja.  

Maistelemme tilan tuotteita ja saamme kokea yhden tilan monista matkailijoille suunnatuista 

viihdeohjelmista. Lopuksi vierailemme tilan viinikellarissa, jossa voimme myös ostaa kotiin 

viemisiksi tilan tuotteita. Palaamme takaisin Portoroziin illalliselle. 
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20.10. sunnuntai │vapaapäivä, lisämaksullinen retki Kroatiaan 

- Aamiainen, illallinen 

Portoroziin jäävillä omatoimiohjelmaa sekä aamiainen ja illallinen normaalisti. 

 

Lisämaksullinen retki Kroatiaan (minimi 20 osallistujaa). Hinta 75€/henkilö 

Aamujumppa kylpylän allasosastolla. Aamiainen hotellilla. Hotellille jääville on omatoimiohjel-

maa. 

Retkemme suuntautuu Kroatian puollelle. 

Tutustumme Istrian niemimaahan ja käymme Porecin kaupungissa, jossa meillä on vapaa-

aikaa nauttia, vaikka kakkukaupan antimista tai tutustua lukuisiin kävelykadun pikkuliikkei-

siin. Iltapäivällä vierailemme Dulen viinitilalla. Maistelemme paikallisia viinejä ja suolapalaa 

iloisen musiikin ja mukavan yhteisen seurustelun kera. Paluu alkuillasta Portoroziin. Illallinen 

hotellin noutopöydästä.   

 

21.10. maanantai │Postojnan tippukiviluolat, kotivierailu, Ljubljana  
- Aamiainen, lounas  

Aikaisen jälkeen hyvästelemme haikein mielin Porto-

rozin. Noin tunnin ajomatkan päästä saavumme yh-

teen Keski-Euroopan suosituimmista matkailukoh-

teista. n. 20 km mittaisilla Postojnan tippukiviluolilla. 

Liikumme luolissa moottoroidulla sähköjunalla ja ha-

lukkaat voivat tehdä jalkaisin kävelykierroksen luolien 

mielikuvituksellisia tippukivimuodostelmia ihaillen. 

Jatkamme Vrhnikan kylään, jossa teemme kotivierai-

lun suomalaisslovenialaisen perheen luokse, Kuu-

lemme muun muassa tilan suomalaisen emännän 

mietteitä roolistaan slovenialaisella tilalla sekä elä-

mästä Sloveniassa. Nautimme päivän aikana lounaan 

paikallisessa kylä ”Jurtsassa”. Saavumme alkuillasta 

Slovenian pääkaupunkiin Ljubljanaan (=rakastettuni). Majoitumme keskustaan turistiluokan 

hotelliin. Opas vie halukkaat kaupungin ydinkeskustaan, jossa on mahdollisuus istahtaa naut-

timaan tunnelmasta ja haluamistaan tarjoiluista.  

 

22.10. tiistai │Ljubljana, vapaata-aika  

- Aamiainen, päätösillallinen 

Nautittuamme aamiaisen, lähdemme oppaamme johdolla tutustumaan Ljubljanan ydinkeskus-

taan ja vanhaan kaupunkiin. Iltapäivä on vapaata aikaa tutustua kaupunkiin ja sen tarjontaan. 

Kokoonnumme sovittuun aikaan yhteiselle päätösillalliselle.  

 

23.10. keskiviikko │kotimatka  

- Aamiainen 

Finnairin lentomme Helsingin kautta Rovaniemelle kello 11.10 – 14.50 ja 16.20 – 17.35.  

Iloinen matkamme on päättynyt, kiitos ja hyvää kotimatkaa. 
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Matkakohde   Slovenia 

Matkan ajankohta   16. – 23.10.2019, ke – ke          

Matkan kokonaishinta 1.590€/ hlö, kun ryhmässä on minimi 26 lähtijää 

 Hinta lennot alkaen ja päättyen Hel-

singistä 1.450€ 

 

Matkan hintaan sisältyy  

• Finnairin edestakainen liittymälento Rovaniemeltä (tai toiselta kotimaiselta reitillä 

toimivalta kentältä) Helsingin kautta Ljubljanaan turistiluokassa lentoveroineen 

• majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa aamiaisineen 

o Rannikolla 4* kylpylähotelli puolihoidolla ja kylpyläosaston vapaa käyttö 

aukioloaikoina 

o Ljubljanassa 4* turistihotelli  

• kuljetukset matkaohjelman mukaisesti turistibussilla 

• Ohjelmassa mainitut ateriat ja tarjoilut 

• Ammattioppaan läsnäolo koko Slovenia osuuden aikana 

• Matkanjohtaja ryhmän mukana alkaen ja päättyen Rovaniemeltä 

• Ohjelmassa mainitut hintaan kuuluvat retket:  

o Alppikierros 

o Meriristeily + Piran 

o Koperin kaupunki sekä maaseuturetki viinitilalle 

o Tippukiviluola, kotivierailu 

o Ljubljana opastus ja päätösillallinen 

•  

 

Lisämaksusta  

• Kroatia retki 75€/henkilö 

• yhden hengen huone 185€ 

• ennakkoon varatut istumapaikat lennolle 

• muut palvelut 

Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei li-

sätä toimitus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot.   

 

Ilmoittautumiset 25.7.2019 mennessä: 

Mirja Stålnacke 040-5344485 

 mirja49@gmail.com 

 

Maksuehto Ennakkomaksu 300 € / hlö, eräpäivä 10 vrk ilmoittautumisesta 

Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkaa = 6.9.2019 

   

Hinnat perustuvat 17.12.2018 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan toteu-

tuminen edellyttää ryhmän minimikokoa 26. 
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Majoitus Portoroz 

**** tason kylpylähotelli www.Lifeclass.net/en 

 

 

Aivan rannan tuntumassa oleva, useammasta rakennuksesta 

muodostunut hotellikokonaisuus. Kullakin hotellirakennuksella 

on oma nimensä, vastaanottonsa, aulansa ja ravintolansa. 

Osassa huoneita on merinäköala, osassa on parveke – hotelli 

jakaa itsenäisesti huoneet. Matkanjärjestäjä ei voi vaikuttaa 

huonejakoon. Rannan ja hotellin välissä on paikallisliikenne 

tieväylä – liikenne huomioi turistit hyvin. Hotelilla on omille 

vierailleen rajattu ranta-alue. 

 

 

Ljubljana 

Hotel Lev**** 

www.union-hotels.eu/en/hotel-lev/ 

 

Lyhyen kävelymatkan päässä tärkeimmistä nähtävyyksistä sijaitseva hotelli Ljubljanassa. Hotel-

lissa on 179 huonetta ja 16 sviittiä. Modernisti sisustetut huoneet, joissa langaton nettiyhteys. 

Hotellista on kaksi ravintolaa ja baari.   

 

Lennot 

 

AY538 tiistai 16.10.2019 Rovaniemi – Helsinki kello 05.40 – 06.55 

AY1201 tiistai 16.10.2019 Helsinki – Ljubljana kello 08.40 – 10.20 

AY1202 tiistai 23.10.2019 Ljubljana – Helsinki kello 11.10 – 14.50 

AY535 tiistai 23.10.2019 Helsinki -Rovaniemi kello 16.20 – 17.35 

 

http://www.lifeclass.net/en
http://www.union-hotels.eu/en/hotel-lev/

