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MTK-Etelä-Savon ja MTK-Kaakkois-Suomen liittojen yhteinen syysmatka  
 SLOVENIAAN 13.-17.10.2018 

 
Sloveniaa pidetään taloudellisesti vauraimpana ja menestyneimpänä entisistä Jugoslavian maista. 
Eräs Slovenian valteista on se, että jo muutaman päivän matkalla ehtii nähdä paljon; etäisyydet 
ovat lyhyitä ja samana päivänä voi kulkea alppimaisemista vehreän maaseudun halki ja päätyä 
illaksi merenrantakahvilaan. Slovenian kävijät kertovat ihastuneensa paitsi maisemiin, myös pai-
kallisiin ihmisiin, heidän ystävällisyyteensä ja vieraanvaraisuuteensa. 

Kiertomatkalla näemme niin alppimaisemat, idylliset maalaiskylät ja keskiaikaiset pikkukaupungit, 
merenrantakaupungit ja viinitarhat kuin viljapellotkin. Sloveniaan ei voi pettyä! 

Matkaohjelma  

13.10. lauantai | Matkapäivä Ljubljanaan  
Kokoontuminen lentokentällä, jossa tapaamme suomalaisen oppaamme. Finnairin suora lento  
AY 1202 lähtee kohti Ljubljanaa klo 17:00. Saapuminen Ljubljanaan klo 18:40 paikallista aikaa. 
Bussi odottaa ryhmää ja kuljettaa meidät 4* -hotelliin. Majoittuminen ja illallinen hotellissa. 
                  
14.10. sunnuntai | Ljubljana, Bled ja juliaaniset Alpit-tori sekä tilavierailu  
Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan oppaan johdolla kävellen pääkaupunki Ljubljanaan.     
Vierailemme torialueella mm. kauppahallissa jossa tutustumme torin toimintaan ja yhteistyöhön 
tuottajien kanssa. Tämän jälkeen siirrymme tilavierailulle paikalliselle maitotilalle. Nautimme lou-
naan matkan varrella ja suuntaamme kohti Juliaanisten Alppien järvialuetta Blediin ja Bohinj -
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järvelle, jossa vierailemme juustotilalla. Kotimatkalla nautimme herkulliset kakkukahvit ja tutus-
tumme Presidentti Titon upeaan huvilaan Villa Blediin. Paluu hotellille Ljubljanaan. Illallinen ho-
tellissa. Loppuilta vapaata omatoimista aikaa          
 
15.10. maanantai | Vrhnika tilavierailu – Postojnan tippukiviluolat - Portoroz  
Aamiaisen ja hotellista uloskirjautumisen jälkeen jätämme Ljubljanan kaupungin ja suuntaamme 
Portorozin rannikkokaupunkiin. Pääsemme tutustumaan suomalais – slovenialaisen perheen 

maatilaan Vrhnikan kylässä. Suomalainen Agronomi Mirka ja slovenialainen metsänhoitaja Dam-
jan esittelevät meille kotinsa, hevostilansa ja hevostarvikeyrityksensä. Isäntä tekee kanssamme 
metsäkierroksen tilan metsässä, kertoen samalla Slovenian metsätaloudesta ja metsähallinnosta. 
Nautimme lounaan tunnelmallisessa kyläravintolassa Jurzassa, jota omistajaperhe ylläpitää. Ha-
lutessamme kertoo isäntäväki meille omasta liiketoiminnastaan kyläravintoloitsijoina. Lounaan 
jälkeen matkaamme ihailemaan yhtä Europan suosituimmista luonnonnähtävyyksistä – Pos-
tojnan tippukiviluolia. Liikumme luolastossa sekä moottoroidulla junalla, että jalkaisin. 
Tämän vaikuttavan kokemuksen jälkeen matka jatkuu kohti Portorozin rannikkokaupunkia tur-
koosina hohtavan Adrianmeren rannalla. Majoitumme meren äärellä sijaitsevaan, hyvätasoiseen 
4* -kylpylähotelliin. Majoittumisen jälkeen tutustumme oppaamme johdolla hotellin kylpylä- ja 
muihin palveluihin, sekä ranta-alueeseen. Illallinen hotellissa. Loppuilta omatoimista aikaa. 
 
16.10. tiistai | Kävelyretki venetsialaisaikaiseen Piranin kaupunkiin ja maatilavierailu 
Aamiaisen jälkeen lähdemme oppaamme johdolla merenranta promenadia pitkin kävellen tutus-

tumaan Piranin vanhaan venetsialaistyyliseen kaupunkiin, siellä kierros sokkeloisilla kujilla, mah-
dollisuus nousta kirkon mäelle tai vanhoille turkkilaisajan muureille, kahvittelu- ja ostosaikaa. Pi-
ranissa siirrymme turistibussiimme ja ajamme läheiselle maaseudulle, jossa teemme tilavierailun 
perheviljelmälle jota emännöi leskirouva Ingrid. Tilalla harjoitetaan pelto- ja puutarhaviljelyä ja 
tilan tuottama viini on palkittu useilla alan tunnustuksilla. Maistelemme tilan tuotteita ja tutus-
tumme tilan viinikellariin, mahdollisuus ostaa mm. viinejä, pontikkaa, hilloja ja marmeladia. 
Paluu hotellille, pieni lepohetki ja sen jälkeen läksiäisillallinen. 

 
17.10. keskiviikko | Kotiinlähtöpäivä – paluulento Ljubljanasta 
Varhaisen aamiaisen jälkeen hyvästelemme ihastuttavan Portorozin kaupungin ja suuntaamme 
kohti Ljubljanan lentoasemaa, josta Finnairin lento AY 1202 lähtee kohti Helsinkiä klo 10.40, saa-
puen perille klo 14.20. Hyvää kotimatkaa!  
 
Lennot  

Finnair AY1201 13.10. HELSINKI - LJUBLJANA    1700 - 1840     
Finnair AY1202 17.10. LJUBLJANA -HELSINKI     1040 - 1420     
 
 

Matkakohde Slovenia    

Matkan ajankohta 13.-17.10. 2018 

Matkan kokonaishinta MTK:n jäsenille 1385€/hlö  

 Muille kuin jäsenille 1425€/hlö   

Matkan hintaan sisältyy  
• suora lento Helsinki–Ljubljana–Helsinki turistiluokassa lentoveroineen 
• majoitus 4*-hotelleissa jaetussa 2-hengen huoneessa aamiaisineen 
• ohjelman mukaiset kuljetukset, pääsymaksut ja tilavierailut 
• paikallisten maatalousasiantuntijoiden esittelyt 
• suomalainen, maan hyvin tunteva matkanjohtaja koko matkan ajan ryhmän 

kanssa 
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• ateriat: 2 lounasta ja 4 illallista ja yksi yhdistetty viininmaistelu+ juusto/kinkku 
maistelu 

• palvelu- ja toimistomaksut sekä verot 

Lisämaksusta  
• yhden hengen huoneen lisämaksu 150€/hlö. Ilman huonekaveria matkustavan 

on otettava yhden hengen huone. 
• ennakkoon varatut istumapaikat  
• muut palvelut 

 

Ilmoittautumiset  31.7.2018 mennessä verkko-kauppaamme  www.kontiki.fi. Täl-
löin matkustajat voivat maksaa matkan luottokortilla ja tehdä va-
rauksen myös s-postitse ilmoittautumiset@kontiki.fi tai puh. 
09 466 300 ilman palvelumaksua. 

Maksuehto Ennakkomaksu 300 € / hlö, varauksen yhteydessä. Loppu-
maksu 6 viikkoa ennen matkan alkua. 

   

Hinnat perustuvat 1.11.2017 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan toteu-
tuminen edellyttää ryhmän minimikokoa 20. 
 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oi-
keuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. poltto-
aine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.  
 

Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtai-
nen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.  
 

Lisätietoa matkan maksamisesta luottokortilla 
Verkkokaupassa matkan voi maksaa luottokortilla (Visa tai MasterCard). Ennakkomaksu makse-
taan heti varauksen yhteydessä ja loppumaksu eräpäivänä. Varauksesta saatte sähköpostiinne 
vahvistuksen, jossa on myös linkki loppumaksun maksamista varten.  
  
Sähköpostitse tehdyistä varauksista lähetämme laskut pankkisiirtolomakkeina. Jos matkan ha-
luaa maksaa luottokortilla (Visa tai MasterCard), veloitus tehdään NETs (entinen Luottokunta) 

puhelinmyyntinä. Nets veloittaa palvelumaksuna 2%+alv. maksettavasta summasta, joka lisä-
tään matkan hintaan. Veloitus hoidetaan puhelimitse Kon-Tiki Toursin toimiston kanssa.  

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja ku-
luttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) noudattaen kaikkia 
matkailualan yleisiä valmismatka-ehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien 

poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten ma-
joitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista 
asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä ja verkkosivuillamme www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-
tiki-toursin-erityisehdot/  

http://www.kontiki.fi/
mailto:ilmoittautumiset@kontiki.fi
http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/

