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25-29.4.2020 LJUBLJANA
Ljubljana on lumoava pikkukaupunki, jonka
sydän on suuri.
Ljubljana on Slovenian pääkaupunki ja
suurkaupunki, joka on kuitenkin säilyttänyt
pikkukaupungin charminsa. Ljubljanassa on
historiallisia aarteita rinnakkain nykyajan
mukavuuksien kanssa. Suomenkielinen opas
ryhmän mukana Ljubljanan lentokentältä
alkaen. Tervetuloa Sloveniaan!
MATKAOHJELMA
25.4. |
Yksityinen lentokenttäkuljetus sovitulta reitiltä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Suora lento
Helsingistä Slovenian pääkaupunkiin Ljubljanaan, jossa suomenkielinen matkanjohtaja on
ryhmää vastassa. Yksityinen lentokenttäkuljetus Ljubljanaan ja majoittuminen. Illallisen
nautimme paikallisessa ravintolassa.
26.4 |
Aamiainen hotellilla, jonka jälkeen tapaamme paikallisoppaan. Tänään tutustumme
Ljubljanan keskustaan opastetun kävelykierroksen merkeissä. Suomeksi opastetun retken
kesto noin 2 tuntia. Kierroksen jälkeen, nautimme maittavan lounaan paikallisessa
ravintolassa. Loppupäivä vapaa-aikaa Ljubljanassa.
-- Ljubljanica-joen varteen perustettiin roomalaisajalla Emona-niminen kaupunki, jonka
kaksituhatvuotista olemassaoloa juhlittiin vuonna 2014. Joella onkin ollut suuri merkitys
kaupungin kehitykselle ja sitä ylittävät sillat täydentävät kaunista kaupunkikuvaa. Monet
nykyisen Vanhankaupungin kauneimmista rakennuksista ovat Slovenian tunnetuimman
arkkitehdin Jože Plečnikin käsialaa. --

27.4. |
Aamiainen hotellilla. Tänään tutustumme yhteen Slovenian kauneimmista kohteista, Bledjärveen. Teemme pienen veneretken postikorttimaisemissa ja nautimme lounaan
paikallisessa ravintolassa. Paluu Ljubljanaan iltapäivällä ja vapaa loppupäivä.

28.4. |
Aamiainen hotellilla. Tänään tutustumme idylliseen Piranin kaupunkiin, joka sijaitsee
Adrianmeren rannikolla. Slovenialla on vain kapea kaistale merenrantaa, mutta sieltä löytyy
hurmaavia pikkukaupunkeja. Pirania ei turhaan kutsuta pikku-Venetsiaksi, se oli muinaisen
tasavallan hallussa viitisensataa vuotta ja on sen parhaiten säilyneitä keskiaikaisia
satamakaupunkeja. Päivän aikana nautimme lounaan. Paluu Ljubljanaan iltapäivällä.
Vapaa loppuilta.
29.4. |
Aamiainen hotellilla ja huoneiden luovutus. Kuljetus lentokentälle ilman opasta. Suora lento
Ljubljanasta Helsinkiin. Kuljetus lähtöpysäkeille.
Hinta: 889€/hlö/H2
Lisämaksu yhden hengen huoneessa: +129€/hlö
Hinta sis. lennot * majoituksen jaetussa kahden hengen huoneessa * hotelliaamiainen *
ohjelmassa mainitut ruokailut, ruokajuomana vesi (½ L /hlö) *ohjelmassa mainitut kuljetukset
ja sisäänpääsymaksut * suomenkielinen opas mukana Ljubljanan lentokentältä alkaen *
paikallisopas retkikohteissa *
Lennot:
25.4 Helsinki 17.00 - 18.40 Ljubljana
29.4 Ljubljana 11.10 - 14.50 Helsinki
Majoittuminen:
B&B Hotel Ljubljana Park 3*
Viihtyisä ja siisti hotelli, hyvällä sijainnilla kaupungin keskustassa. Noin 10 min kävelymatkan
päässä kaupungin tärkemmistä nähtävyyksistä.
https://www.hotelpark.si/en/

Ennakkomaksu 250€ / hlö | Loppumaksu: 6vkoa ennen | Minimi lähtijämäärä: 20
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään: 5.12.2019. Toimistomaksu: 10€/varaus
Peruutusehdot: Yli 95vrk: 150€, 95 – 65 vrk ennen lähtöä perimme 250€ peruutuskuluina, 64vrk-35vrk ennen matkan alkua
perimme perimme 50% matkan hinnasta, alle 35vrk ennen matkan alkua perimme 100% matkan hinnasta.
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