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IHASTUTTAVA SLOVENIA 
Sloveniassa tulee todeksi sanonta 
”pieni on kaunista”! Tämä Euroopan 
kainalossa lepäävä kaunotar oli pit-
kään tuntematon kohde meille suo-
malaisille. Sloveniaa on taloudelli-
sesti vaurain ja menestynein enti-
sistä Jugoslavian maista. Eräs Slove-
nian valteista on se, että jo muuta-
man päivän matkalla ehtii nähdä 
paljon; etäisyydet ovat lyhyitä, ja 
samana päivänä voi kulkea alppimai-
semista vehreän maaseudun halki ja 
päätyä illaksi merenrantakahvilaan. 
Slovenian kävijät kertovat ihastu-
neensa paitsi maisemiin, myös paikallisiin ihmisiin sekä heidän ystävällisyyteensä ja vie-
raanvaraisuuteensa. Sloveniaan ei voi pettyä!  
2.9. (ma) • Kokoontuminen iltapäivällä Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jolla matkan-
johtajamme liittyy seuraamme ja jolla nautimme lounaan lähtöselvityksen jälkeen. 
Suora iltapäivälento Helsinki–Ljubljana. Saapuminen Ljubljanaan alkuillasta; tilausajo-
kuljetus keskustaan, jossa majoitumme *** keskustahotelliin, jaettuihin 2 hengen supe-
rior-huoneisiin. Yhteinen tuloillallinen. 
3.9. (ti) • Aamiainen. Opastettu kävelykierros Ljubljanan pienessä keskustassa, jolloin 
saamme hyvän yleiskuvan kaupungista. Kierros päättyy lounaaseen esim. Ljubljanan lin-
nan ravintolassa. 

Vaikka Ljubljana (n. 276.000 as.) on keskisuuri eurooppalainen kaupunki, se on säilyt-
tänyt pikkukaupungin miellyttävyyden. Ljubljana on kulttuurin, lukuisten teatterei-
den, museoiden ja taidekokoelmien kotipaikka, ja sen konserttitalo kuuluu maailman 
vanhimpiin. Keskeisen sijaintinsa ansiosta Ljubljana on myös erinomainen lähtökohta 
päiväretkille. – Kaupunkikävelyllä kuulemme historiasta, joka ulottuu aina vuoteen 
2000 e.Kr. Kaupungissa näkyy roomalaisten vaikutus, sillä Ljubljana oli tärkeä kaup-
papaikka antiikin aikaan. Rooman valtakunnan tuho ja hunni Attilan hyökkäys kaupun-
kiin v. 452 melkein hävittivät kau-
pungin ja se raunioitui. Ljubljanan 
linna rakennettiin 1200-luvulla ja 
kaupunki kehittyi voimakkaasti. Toi-
sen maailmansodan jälkeen Ljublja-
nasta tuli Slovenian pääkaupunki ja 
se kuului osana Jugoslaviaan. V. 
1991 Slovenia itsenäistyi. – Kierrok-
sen aikana kuulemme myös kaupun-
gin nykypäivästä.  

4.9. (ke) • Aamiaisen jälkeen teemme 
puolipäiväretken Postojnan upeille tip-
pukiviluolille.  

Alueelle tyypilliselle karsti-ilmiölle ovat ominaisia pitkät maanalaiset luolat ja onka-
lot, joissa esiintyy tippukivimuodostelmia. Suurin Slovenian tippukiviluolista on Pos-
tojna, 21 km pituinen onkaloverkosto. Teemme noin tunnin mittaisen kierroksen ju-
nalla luolastossa, jonka erikoisuus on Proteus anguinus eli olmi, pyrstösammakko-
eläin, joka käyttää ravinnokseen planktonia, hengittää ulkoisilla kiduksilla, saattaa 
elää 40-vuotiaaksi ja on umpisokea.  

Nautimme lounaan läheisessä linnassa. 
– Paluu Ljubljanaan, ilta vapaa. 
5.9. (to) • Aamiaisen jälkeen aamu-
päivä omaa aikaa Ljubljanassa. Iltapäi-
vällä lähdemme bussillamme kohti Adri-
anmeren rantaa viehättävään Piranin 
rantakaupunkiin, jossa selvästi näkyvät 
venetsialaisajan vaikutteet. Piranissa 
aikaa nauttia meren läheisyydestä ja 
kauniin pikkukaupungin historiallisista 
rakennuksista ja toreista. Yhteinen läk-
siäisillallinen Piranissa, minkä jälkeen 
myöhään illalla paluu Ljubljanaan. 
6.9. (pe) • Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen ja lähtö Blediin, lähelle Itävallan rajaa. 
Bled on maisemiltaan juliaanisten alppien vuoristokohteiden helmi. Keskustaa ympäröi-
vät jylhät vuoret ja keskellä on pieni, kirkas vuoristojärvi. Täällä siirrymme pletna-ve-
neillä järven keskellä olevalle pienelle saarelle ja tutustumme saaren kirkkoon. Käymme 
Bledin linnassa. Lounas Bledissä, minkä jälkeen kuljetus lentokentälle. Paluulento Ljubl-
jana–Helsinki klo 19.25–23.00. 
Matkakohde: Slovenia • Matkan ajankohta: 2.-6.9.2019 • Matkan hinta: à 1.080 €/hlö 
(väh. 25 osall.) • Hintaan sisältyy tämä kaikki: Finnairin lennot turistiluokassa Helsinki > 
Ljubljana m/p • kuljetukset Sloveniassa paikallisella, hyvätasoisella bussilla • suomalai-
sen, Slovenian hyvin tuntevan matkanjohtajan/oppaan palvelut alkaen/päättyen Helsinki 
• majoitukset *** keskustahotellissa jaetuissa 2 hengen Superior-huoneissa • aamiaiset • 
ateriat matkalla ohjelman mukaisesti (2 illallista ja 4 lounasta) • retket ja sisäänpääsyt 
ohjelman mukaisesti 

Hinta ei sisällä: • ruokajuomia (osin) • muita kuin yllämainitut ateriat, retket, sisään-
pääsyt tai palvelut • matkavakuutusta  
Lisämaksusta: • majoittuminen 1 h Superior-huoneessa, lisämaksu à 175 €. 
Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin.  

Sitovat ilmoittautumiset 15.5.2019 mennessä Terttu Sandelinille, puh. 044 511 3937 
tai terttu.sandelin@gmail.com. Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kulut-
tajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen 
kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa kos-
kevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellis-
ten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehto-
ja, joista asiakas saa tiedot matkan varauksen yhteydessä. 


