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MATKA KULTTUURIN ALKULÄHTEILLE

Tervetuloa mukaan matkalle sivistyksen kehtoon! Teemme suomenkielisen paikallisoppaamme johdolla
mielenkiintoisia kulttuuriretkiä Ateenaan ja Peloponnesoksen alueen historiallisille nähtävyyksille.
2.-6.5.2023, 4 yötä, 5 päivää.
2.5. | matkapäivä
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jossa matkanjohtajamme liittyy seuraamme. Lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen jälkeen yhteinen aamupala. Norwegianin aamulento Helsingistä Ateenaan klo
07.00–10.40. Huom! Ei aikaeroa. Suomenkielinen opas on ryhmää vastassa lentoasemalla, kuljetus Peloponnesokselle.
Lounas. Antiikin Korintti. Käymme Antiikin Korintinmuseossa sekä vaikuttavalla arkeologisella alueella,
jossa Apostoli Paavali aikanaan asui ja saarnasi lähes kahden vuoden ajan ja myöhemmin kirjoitti Raamatun Korinttolaiskirjeet.
Illaksi ajamme Napflioon, majoittuminen idyllisessä vanhassa kaupungissa ja yhteinen tuloillallinen.
3.5. | Epidaurus & viini- ja oliivitilavierailu, Mykene
Aamiainen hotellissa. Päiväretki Epidaurukseen, jossa
käymme maailmankuulussa Epidauruksen amfiteatterissa.
Teatteri on kuuluisa hämmästyttävästä akustiikastaan.
Epidauruksesta siirrymme läheiseen Lygourion kylään ja
siellä sijaitsevaan luomuoliivitilaan, jossa oliivituotteiden
lisäksi on myös luomukosmetiikkaa. Tutustumme oliivilehtoon ja oliivipuristamoon sekä maistelemme tilan tuotteita. Käynti Nemean viinilaaksossa viinitilalla. Matka jatkuu Mykeneen; opastettu kierros Mykenen arkeologisella
alueella sekä Kuningas Agamenmonin hautakammioon. –
Lounas.
Lopuksi vierailemme viinitilalla Nemeassa, joka on eräs
Kreikan parhaita viiniviljelyalueita. Vierailu tilalla ja tutustuminen viininvalmistusprosessiin sekä tasting.
Paluu hotelliin, ilta vapaa.
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4.5. | Ateenaan
Aamiaisen jälkeen lähtö Ateenaan, ajomatka kestää noin
kaksi tuntia. Ateenassa opastettu kiertoajelu, jonka aikana tulevat tutuiksi kaupungin keskustan tärkeimmät
nähtävyydet: Perustuslain aukio ja parlamenttirakennus,
Akatemia, Yliopisto, Hadrianuksen kaari, Panathinaikon
marmoristadion. Bussi jättää tarunhohtoisen Akropoliin
alapuolelle, ja oppaamme kanssa tutustumme tämän kaupungin maamerkkinä tunnettuun monumenttiin. Laskeudumme alas ja tutustumme upeaan Akropoliksen museoon.
Lounas ja majoittuminen.
Iltapäivä sekä ilta vapaa.
5.5. | Delfi
Aamiaisen jälkeen lähtö kokopäiväretkelle Antiikin ajan
”maailman napaan”. Delfoin oraakkeli oli eräs antiikin
ajan tärkeimmistä ja vaikutusvaltaisimmista keskuksista,
joka sijaitsee n. 200 km Ateenasta luoteeseen. Tutustumme tähän huikeaan, Parnassos-vuoren rinteellä sijaitsevaan arkeologiseen alueeseen asiantuntijaoppaan johdolla, ja käymme myös Delfoin upeassa museossa.
Delfoin arkeologinen alue sijaitsee itse Delfoín kylän
itäpuolella. Se on vuodesta 1987 Unescon maailmanperintökohde. Arkeologinen kohde koostuu kahdesta erillisestä pyhäkköalueesta, Apollonin pyhäkköalueesta sekä sen lähellä sijaitsevasta Athene Pronaian pyhäkköalueesta sekä Stadionin ja Gymnasionin
alueista. Alueella sijaitsee myös Delfoin arkeologinen museo.
Lounas Delfoin kaupungissa ennen paluumatkaa Ateenaan.
Yhteinen läksiäisillallinen esim. ravintola Strofissa, jossa hienot näköalat Akropoliille.
6.5. | Paluupäivä
Aamiainen. Aamupäivä omaa aikaa esim. ostoksiin. Yhteinen lounas ennen kuljetusta lentokentälle. Paluulento Helsinkiin lähtee klo 18.30, saapuminen Helsinkiin klo 22.00.
Lennot:
02.05. tiistai
06.05. lauantai

D82964
D82963

Helsinki > Ateena klo 07.00–10.40
Ateena > Helsinki klo 18.30–22.00

Majoitus:
2.-4.5. Agamemnon hotelli, Nafplion ***+ • Akti Miaouli 3, Nafplio 211 00 • Puh: +30 2752 025562 •
www.nafplioagamemnon.gr/
4.-6.5. Divani Palace Acropolis **** (paik.5*) • 19-25 Parthenonos str. • 11742 Athens • Puh. +30 210 92
80 100 • https://divaniacropolishotel.com

FAKTATIEDOT:
Matkakohde
Matkan ajankohta
Matkan kokonaishinta

Peloponnesos ja Ateena, Kreikka
2.–6.5.2023, 5 päivää/4 yötä
1.595 € / hlö, kun ryhmässä on vähintään 30 henkeä
1.660 € / hlö, kun ryhmässä on 25–29 henkeä
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Matkan kokonaishintaan sisältyy:
•
aamiainen H:ki–Vantaalla lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen jälkeen
•
Norwegianin suora lento Helsinki > Ateena > Helsinki lentoveroineen ja matkatavaroineen
•
majoitus jaetuissa 2 hengen huoneissa aamiaisineen
•
kuljetukset, retket, sisäänpääsyt ja maistiaiset ohjelman mukaisesti
•
kaksi illallista (vesi ja viiniä), 5 lounasta (ruokajuomana vesi)
•
suomalaisen matkanjohtajan mukanaolo alk. ja päättyen Helsinki
•
suomenkielisen oppaan palvelut koko Kreikassa oloajan
Lisämaksusta:
•
yhden hengen huone, lisähinta annetaan tarvittaessa. Huom! Ilman huonetoveria matkustavan on
pääsääntöisesti varattava yhden hengen huone.
Hintaan ei sisälly:
•
muut kuin ohjelmassa mainitut ateriat
•
muut kuin edellämainitut palvelut, kuljetukset tai sisäänpääsyt
•
matkavakuutus. Huolehdi matkatavara- ja matkustajavakuutuksestasi peruutusturvineen.
Huom! Matka ei ole esteetön eikä siis sovellu liikuntarajoitteisille. Kohteessa on paljon paikkoja, museoita ja historiallisia nähtävyyksiä, joihin tutustumme jalkaisin.
Ilmoittautumiset: Sitovat ilmoittautumiset ennen 15.1.2023 Riitta Laitinen-Kaivokselle (puh. 050 354
5963) mieluiten s-postitse riitta.laitinen-kaivos@pp.inet.fi. Ilmoittautuessasi mainitse:
1. nimesi (kuten se on passissa, yksi etunimi riittää)
2. osoitteesi
3. puhelinnumerosi
4. s-postiosoitteesi
5. huonekaverisi tai vaihtoehtoisesti yhden hengen huone
6. mahdolliset sellaiset ruoka-aineet, joista on terveydellistä haittaa (esim. gluteeni, kala, avocado,
laktoosi). – Ruokavalioita mielihalujen mukaan ei voida huomioida.
Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Maksuehto:
Ennakkomaksu 400 €/hlö, eräpäivä 25.01.2023. Varausmaksun maksettuasi matkan kuluton peruminen ei
ole mahdollista. Loppumaksu erääntyy 8 viikkoa ennen matkan alkua.
Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hinnat sisältävät verot.
Hinta à 1.660 € edellyttää väh. 25 osallistujaa. Mikäli osallistujamäärä jää alle sen, hinta ilmoitetaan vahvistetun osallistujamäärän mukaan.
Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien ym. palveluiden
muutoksista veloitamme 100 € / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut.
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.
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 matkavarauksen yhteydessä.

Vastaan henkilökohtaisesti matkanne sujuvuudesta sekä vastaan tietenkin mielelläni lisäkysymyksiinne.
Ystävällisin terveisin
Kon-Tiki Tours Oy

Anne Kajander, puh. 045 1242003
Oy Kon-Tiki Tours Ltd | Puh. +358 (0)9 466300 | Y-tunnus 1589024-5. | info@kontiki.fi | www.kontiki.fi
100 % suomalainen,
yksityinen vastuullinen
matkanjärjestäjä

Köydenpunojankatu 3
00180 Helsinki

Linnankatu 13 a A 17
20100 Turku

Rovakatu 17
96100. Rovaniemi

