SANDELIN / VANHAT KARHUT, RIVA DEL GARDA 3.–7.5.2020

DOLOMIITIT JA GARDAN LUMOAVAT MAISEMAT
Su 3.5. • Aamulla kokoontuminen Helsinki-Vantaan
T2:ssa; matkanjohtajamme liittyy seuraamme.
Lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen jälkeen yhteinen aamiainen. Finnairin suora aamulento Milanoon (klo 08.00–10.05).
Terminaalin ulkopuolella
on oma bussimme odottamassa, ja lähdemme kohti
Franciacortan viinialuetta. Alueen viinit ovat saaneet maailmanlaajuisesti
tunnustusta, ja seudun
kuohuviini on maailman
parhaimpiin kuuluvaa. – Pysähdymme viinimaistiaisille pikkusuolaisineen paikalliselle agritour-tilalle, jossa valmistetaan alueen puna- ja valkoviinejä sekä Franciacortan kuohuviiniä; kuulemme samalla myös viinin valmistuksesta. Matkamme jatkuu kapeaa rantatietä pitkin kauniiden maisemien halki Garda-järven länsipuolta järven pohjoisosaan pieneen Rivaan. Majoittuminen myöhään iltapäivällä **** hotelliimme Riva del Gardassa.
Luise**** • Viale Rovereto, 9 • 38066 Riva del Garda • Puh. +39 046 455 0858
Tasokas ja moderni Luise on kävelyetäisyydellä Rivan keskustasta ja palveluista. Rennon ja tyylikkään hotellin viihtyisältä ja avaralta uima-allasalueelta avautuu ihastuttava näkymä Gardajärven kauniisiin maisemiin. Huoneissa on kokolattiamatto, ilmastointi, lämmitys, minibaari,
hiustenkuivaaja, suihku, vedenkeitin, televisio. Hotellissa on wi-fi, vastaanotto avoinna 24/7.

Yhteinen tuloillallinen kaupungilla.
Ma 4.5. • Aamiaisen jälkeen teemme kävelemme Rivan keskustaan ja teemme kävelykierroksen siellä. Sen jälkeen teemme noin 3 h kestävän retken vesitse Gardan maisemissa. Astumme laivaan Rivassa ja siirrymme upeiden vuorten keskellä Limonen kautta
viehättävään Malcèsineen; vieressä kohoaa mahtava vuori Monte Baldo yli kahden kilometrin korkeuteen. Malcèsinessa meillä on omaa aikaa nauttia lounas tai kahvitella, minkä jälkeen palaamme takaisin Rivaan. – Yhteinen illallinen hotellin ravintolassa.
Ti 5.5. • Aamiaisen jälkeen lähtö
kohti mahtavia vuorimaisemia ja
viehättäviä vuoristokyliä. Matkan alkutaipaleella näemme bussista mm.
Loppio-järven ja vehreän Valle di
Grestan, pienen Oran jälkeen alkaa
huima nousu, maisemat käyvät yhä
upeammiksi, kunnes saavumme Val
di Fiemmen laaksoon, jota seuraa
Val di Fassan laakso; edessä kohoaa
kaikista massiivisin Dolomiittien

huipuista, Marmolada. Teemme pienen valokuvauspysähdyksen
Moenan kylässä. Canazein pittoreskin kylän jälkeen alkavat
neulansilmämutkat, kun noustaan kohti Passo Pordoita 2239 m
korkeuteen. Passo Pordoissa yhteinen lounas. Taukoa valokuvaamiseen ja lyhyeen patikointiin, jonka jälkeen matka jatkuu
yhä korkeammalle, aina ohi Passo Sellan (2244 m). Pikkuhiljaa
laskeudumme alemmas; iltapäivän pysähdys on Ortisein kylässä, jossa jälleen voi nauttia omakustanteisesti kahvia ja herkkuja. Saavumme Rivaan alkuillasta. – Ilta vapaa Rivassa.
Ke 6.5. • Aamiaisen jälkeen päivä omaa aikaa viehättävässä Riva del Gardassa yhteiseen
läksiäisillalliseen saakka.
To 7.5. • Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen hotellista ja lähtö paluumatkalle. Matkalla Milanoon pysähdys viehättävässä Bergamon kaupungissa, jossa
nautimme yhteisen lounaan. Matka jatkuu Milanon Malpensan lentokentälle,
jonne saavutaan klo 17.00 mennessä.
Finnairin lento Helsinkiin (klo 19.00–
22.55).
Matkan hinta:
à 1.160 €/hlö (edell. väh. 20 osall.) /
à 1.115 €, kun osallistujia on väh. 25.
Hintaan sisältyy: • aamiainen lähtöselvityksen jälkeen • Finnairin lennot Helsinki–Milano m/p turistiluokassa • lennoille 23 kg +
8 kg matkatavarat • suomalaisen matkanjohtajan mukanaolo alk. HEL • tilausajokuljetukset Italiassa • 4 yöpymistä 4* keskustahotellissa jaetussa 2 h huoneessa aamiaisineen
• kokopäiväretki Dolomiiteille • puolipäiväretki vesitse Garda-järven pohjoisosassa (Limone, Malcèsine) • 2 lounasta, 2 hotelli-illallista sekä tulo- ja läksiäisillalliset ruokajuomineen • viinitilakäynti, tasting ja snacksit. Hintaan ei sisälly: • muita kuin yllämainittuja palveluita • matkavakuutusta • Lisämaksusta: • majoittuminen 1 hengen huoneessa, lisämaksu à 140 €.
Hintoihimme ei lisätä laskutuslisää eikä palvelu- tai toimistomaksuja.
Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden
Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-,
viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.

Sitovat ilmoittautumiset viim. 31.1.2020 Terttu Sandelinille, puh. 044 511 3937 tai
terttu.sandelin@gmail.com. Paikkoja rajoitetusti, matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoita mahd. erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen
kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja,
joista asiakas saa tiedot matkan varauksen yhteydessä.

