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Slovenian ja Itävallan viinit 17.-25.10.2020
Kulttuuri, viini, hyvä ruoka ja uskomaton luonto tekevät tästä matkasta kokemisen
arvoisen. Slovenian luonto tarjoaa niin Alppi-näkymiä kuin kauniita viinitarhoja ja
vehreitä laaksoja. Majoitumme niin Bohinjissa kuin
maan vanhimmassa kaupungissa Ptuj`ssa. Matka
jatkuu Itävaltaan, jonka viinit ovat olleet kovassa
nousussa viime vuodet. Viinitilavierailujen lisäksi
luvassa
on
lisämaksusta
halukkaille
myös
lounasristeily Tonava-joella. Paluumatkalla koemme
myös
olutmaistatuksen
Tsekissä.
Menolento
kätevästi suoraan Ljubljanaan ja paluu rennosti
laivalla Saksasta Suomeen.
Päivä 1 – la 17.10.2020 Bled
Linja-autokuljetus Turusta Helsingin lentoasemalle klo 12.50.
Finnairin suora lento Itävallan Ljubljanaan klo 17.00-18.40.
Perillä Ljubljanassa meitä on kuljetus vastassa ja ajamme
Bohinjiin, jossa kirjaudumme hotelliimme Hotel Kristal Bohinj
yhdeksi yöksi ja syömme illallisen.
Päivä 2 – su 18.10. Bled-Ljubljana-Ptuj
Aamiaisen jälkeen meillä on juustomaistatus viinin kera
Bohinjissa ja sieltä jatkamme Bledin alppikylään, jossa teemme yhdessä kävelykierroksen. Täältä
matka jatkuu maan pääkaupunkiin Ljubljanaan, jossa meillä on vuorossa kaupunkikierros
paikallisoppaan johdolla ja meillä on vapaata aikaa. Ljubljanasta nautittuamme lähdemme ajamaan
kohti hurmaavaa Ptuj’n kaupunkia ja perillä kirjaudumme hotelliimme Grand Hotel Primus yhdeksi
yöksi.
Päivä 3 – ma 19.10. Kremsiin
Aamulla kirjaudumme ulos hotellistamme ja lähdemme ajamaan kohti Itävaltaa, ennen rajaa
vierailemme Slovenian puolella viinitilalla, jossa saamme maistella heidän viinejään. Matka jatkuu
Ala-Itävaltaan ja siellä sijaitsevaan, viineistä tunnettuun Krems an der Donaun kaupunkiin, joka
sijaitsee nimensä mukaisesti Tonavan varrella. Majoitumme Park Hotel Kremsiin*** kolmeksi yöksi
ja nautimme yhteisen illallisen.
Päivä 4 – ti 20.10.
Viinitilavierailu ja lisämaksusta jokiristeily
Tänään tutustumme vehreän Wachaun laakson viineihin
sekä lisämaksusta etukäteen varanneille lounasristeily
Tonavalla upeissa maisemissa. Loppupäivä on vapaa.
Päivä 5 – ke 21.10. Viinitilavierailuja
Tämä päivä on myös täynnä maukkaita viinejä, kun
vierailemme kahdella eri tilalla lähellä Kremsiä. Lisäksi
meillä on vapaata aikaa lounastaa ja shoppailla
idyllisessä Langenloisissa. Ilta on vapaa. →
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Päivä 6 – to 22.10. Ceske Budejovicen kautta Dresdeniin
Syömme aamiaisen ja kirjaudumme ulos hotellistamme. Lähdemme ajamaan kohti Tsekin Ceske
Budejovicea, jossa saamme maistella paikallisia oluita sekä syömme yhteisen lounaan. Matka jatkuu
Saksaan ja kauniiseen Dresdenin kaupunkiin. Täällä majoitumme Hotel am Terassenuferiin ****
yhdeksi yöksi.
Päivä 7 – pe 23.10. Lyypekkiin ja laivaan
Lähdemme liikkeelle aamulla ja ajamme Pohjois-Saksassa sijaitsevaan Lyypekkiin, jossa meillä on
aikataulun salliessa aikaa ostoksille sekä syömme yhteisen illallisen. Myöhään illalla ajamme
Travemünden satamaan ja nousemme laivaan.
Päivä 8 – la 24.10. Merellä
Laiva lähtee aamuyöllä liikkeellä ja tämän koko päivän me rentoudumme Finnlinesin kyydissä.
Suosittelemme lisämaksullisen ateriapaketin varaamista. Paketti tulee varata ennen matkaa ja se
pitää sisällään brunssin, superior-illallisen sekä aamiaisen, hinta 60€/hlö.
Päivä 9 – su 25.10. Kotona
Aamulla saavumme Helsinkiin, josta linja-auto jatkaa Turkuun tavaratila täynnä tuliaisia!
Ajankohta:

17.-25.10.2020

Matkan hinta:

1395 €

Hintaperuste:

30-44 hlöä

Hintaan sisältyy:
• Finnairin lento Ljubljanaan
• Kuljetukset kohteessa ohjelman mukaan
• 6 yötä 3-4 tähden hotelleissa, 2hh
• 6 aamiaista, 2 lounasta ja 4 illallista
• 5 viinimaistatusta
• Lounasristeily Tonavalla
• Matkanjohtaja/viiniasiantuntija mukana koko matkan ajan
• Linja-autokuljetus Turku-Helsingin lentoasema-Turku
Lisämaksusta:
• Yhden hengen huone 295 €
• Lounasristeily Tonavalla – hinta tulossa
• Ikkunallinen A2-hytti laivalla (erilliset vuoteet) 100€
• Ikkunallinen, parivuoteellinen A4-hytti laivalla 120€
• Ikkunallinen, tilava L4-keulahytti laivalla 190€
• Ateriapaketti Finnlinesin laivalla 60€
Hintaan ei sisälly:
• Matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä peruutusturva
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Voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti on tarpeen! Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rokotukset: Ei tarvetta, paitsi niiden osalta, jotka aina pidettävä voimassa: www.rokote.fi
Matkaehdot: Erityisehtoja noudatetaan tällä matkalla: www.ingsva.fi/matkaehdot
Tämän matkan peruutusehdot (koskee myös sairastumisia):
1. Peruutus tapahtuu viimeistään 91 päivää ennen lähtöä, veloitetaan toimistomaksu 60 €
2. Jos matka peruutetaan 90-45 päivää ennen lähtöä, veloitetaan 35% matkan hinnasta.
3. Jos peruutus tapahtuu 44 päivää ennen lähtöä tai vielä tätä myöhemmin, veloitetaan
kaikki todelliset kulut sekä lisäksi toimistomaksu 60 €
Muista hankkia hyvissä ajoin matkavakuutus, joka sisältää kattavan peruutusturvan!
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