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Albania
Andorra   
Armenia  
Espanja
Kirgisia  uutuus
Kroatia  
Latvia uutuus
Pohjois-Kypros  
Portugali 
-Azorit uutuus
-Sintra
Romania  uutuus
Saksa
Slovakia  uutuus

www.matkamieli.fi



2

RäätäLöidyt mAtKAt
Tiesithän, että järjestämme myös yksilöllisiä räätälöityjä 
matkoja ryhmille eri teemoilla: patikointi, kaupunkiloma, 
kurssi - ja koulutus, syntymäpäivät, leirikoulu jne. Ota yhteyttä 
- kerromme lisää näistä vaihtoehdoista.

mAtKAinfommE
Järjestämme perinteiset matkainfomme eri puolilla maata 
talven ja kevään aikana. Infopaikkakuntamme ovat:  Helsinki, 
Iisalmi, Joensuu, Turku, Jyväskylä, Tampere, Riihimäki, Turku, 
Vaasa. Tarkista infojemme tarkemmat tiedot ja ilmoittautu-
misohjeet seuraavalta sivulta.

matkamieli.fi
facebook.com/matkamieli 
Patikointien vaikeusaste on merkitty 1-5 tähdellä kohteen 
keskimääräisen vaikeusasteen mukaan. Patikointireitit vali-
taan aina ryhmän toiveet ja kunto huomioon ottaen.

Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja sekä MatkaMielen erityisehtoja. Matkan toteutuminen edellyttää vähimmäisosanottajamäärää.  

Yhä useammat hakevat lomaltaan aktiivista teke-
mistä, ja me pyrimme vastaamaan tähän haas-
teeseen tarjoamalla monipuolisen valikoiman 
liikunnallisia lomia.

Matkoillamme harrastamme liikuntaa ja samalla 
tutustumme nähtävyyksiin ja eri maiden kulttuu-
reihin, kulinaarisia nautintoja unohtamatta. Tämän 
vuoden ohjelmassamme on useita uusia kohteita, 
kuten kulttuuripainotteiset Kirgisia ja Transilvanian 
alue Romaniassa sekä Azorien luontoparatiisi. 

Slovakian Mala Fatra yllättää vehreydellään ja 
idyllisillä kylillään, kumpuilevaa Siguldaa puoles-
taan kutsutaan Latvian Sveitsiksi. Ohjelmassa on 
myös monia tutuiksi tulleita kohteita – Armenia, 
Andorra, Portugali jne.

Tervetuloa elämysmatkoillemme!

Aitoja elämyksiä patikointimatkoilla!

 Esko Honkanen Pekka Nihtinen               
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Matkainfotilaisuudet 
Järjestämme perinteiset matkainfomme talven ja 
kevään aikana eri puolilla Suomea.
Kerromme niissä sanoin ja kuvin matkakohteis-
tamme.

Matkainfomme ovat seuraavilla paikkakunnilla:

 Helsinki
 Iisalmi
 Joensuu
 Jyväskylä
 Riihimäki
 Tampere
 Turku
 Vaasa

Infojemme ajankohdat löytyvät nettisivuiltamme 
tammikuun lopussa.

Ilmoittautuminen infotilaisuuksiimme s-postitse: 
info@matkamieli.fi

Mainitse infopaikkakunta ja osallistujamäärä.

Lähetämme kaikille ilmoittautuneille s-postitse 
tarkemmat tiedot infopaikasta.

Muistathan ilmoittautua viimeistään viikkoa 
ennen tilaisuutta.

Tervetuloa !

Räätälöidyt matkat 
ryhmille
 
Patikointimatkojen ohella räätälöimme erityyppisiä 
matkoja ryhmille.
Vähintään kymmenen hengen ryhmille voimme 
tarjota palvelut ryhmäeduin.

Tässä muutamia esimerkkejä tarjonnastamme:
  
 Kaupunkilomat
 Kylpylämatkat
 Maalausmatkat
 Kulttuurimatkat
 Viinimatkat
 Kurssi- ja koulutusmatkat
 Leirikoulut
 Muut teemamatkat
 

Kysy meiltä lisää. Autamme mielellämme jo matkan 
suunnitteluvaiheessa - ammattitaidolla ja monivuo-
tisella kokemuksella.

Kuukausitiedote
 

Lähetämme s-postitse kuukausitiedotteen, jossa 
kerromme muista erikoismatkoistamme ja tapah-
tumista.

Ilmoita meille s-postiosoitteesi, jos et ole aikaisemmin 
saanut tiedotettamme. Näin pysyt ajantasalla muus-
takin matkatarjonnastamme.
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Keski-Aasiassa, muinaisen silkkitien varrella sijaitseva monikulttuurinen 
Kirgisia on monille lähes tuntematon. Tämän vuoristoisen maan upea 
luonto ja perinteinen paimentolaiskulttuuri tekevät siitä kuitenkin kieh-
tovan matkakohteen. Patikoimme maan pohjoisosassa ja tutustumme 

samalla maan historiaan ja nykypäivään. Pääkaupunki Biškekin nähtävyyksien 
lisäksi pääsemme näkemään lumen peittämiä vuorenhuippuja huikean kauniissa 
Tienšanin vuoristossa, vuoristojärviä, muinaisten kulttuurien muistomerkkejä 
Tšolpon-Atan Kivipuutarhassa ja vilkkaita itämaisia basaareja.
 
Pääsemme tutustumaan myös haukkametsästykseen, jurttien rakentamiseen ja 
perinteisten paimentolaismattojen tekemiseen. Tutustumme lähemmin myös 
maan paimentolaiskulttuuriin ja kokeilemme jurtassa asumista niin kirkasvetisen 
Issyk Kul -järven rannalla kuin vuoriston paimentolaisten korkeilla kesälaitumilla 
Kilemtšessäkin.

Lähde kokemaan vaikuttava Kirgisia - patikoiden.

LäHtö  (su-to)
01.09 - 12.09 

HintA 2290,- / 12 päivää

HintAAn SiSäLtyy 
turkish Airlinesin reittilennot, bussikulje-
tukset kohteessa, majoitus hotelleissa kahden 
hengen huoneessa (neljän hengen jurtissa 
suihku/wc erillisissä rakennuksissa), täysihoito 
(piknik-lounaat patikkaretkillä), suomen-
kielisen patikoivan matkanjohtajan ja eng.
kielisen paikallisoppaan palvelut,  opastetut 
patikointiretket, ohjelman mukaiset tutus-
tumisretket

LiSämAKSUt
1-h. huonelisä 220,-

LEntoAiKAtAULU (sitoumuksetta)
turkish Airlines
Helsinki - istanbul  19.00 - 22.25
istanbul - Biškek 00.40 - 08.45
Biškek - istanbul 10.25 - 13.25
istanbul - Helsinki 14.40 - 18.05

Patikointien vaikeusaste ***/****

Pyydä tarkempi matkaohjelma toimistos-
tamme.

Patikointia ja kulttuuria 

UUTUUS !
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LäHdöt 
08.06 - 15.06   la-la
17.09 - 24.09   ti-ti

HintA   1390,-/ 8 päivää
  
HintAAn SiSäLtyy
finnairin reittilennot, lentokenttäkuljetukset 
kohteessa, majoitus 2-h. huoneessa, puoli-
hoito (Krakovassa aamiainen), suomalaisen 
matkanjohtajan ja paikallisoppaan palvelut, 
opastetut patikointiretket viitenä päivänä

LiSämAKSUt
1-h. huonelisä 190,-

LEntoAiKAtAULU (sitoumuksetta)
finnair
Helsinki-Krakova 08.40 - 09.40
Krakova-Helsinki 10.25 - 13.15
    
HotELLitiEdot 
Hotel Boboty *** 
www.hotelboboty.sk
Hotel Wyspianski ***
www.hotel-wyspianski.pl

Patikointien vaikeusaste **/***
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Mala Fatran kansallispuisto sijaitsee Luoteis-Slovakiassa. Täältä löytyy 
luonnonrauhaa ja -kauneutta. Vuoristo kohoaa 1700 metrin korkeu-
teen, ja se on vehreää ja kumpuilevaa toisin kuin Tatralla. Vuoristo-
niityillä lainehtivat kukkameret, ja lammaslaumat juoksevat kellot 

kilkattaen. Mala Fatran eläimistö on monipuolinen; siellä asustaa mm. susia, 
karhuja, ilveksiä ja kotkia. Seudun tunnetuin nähtävyys on Vratnan laakso, josta 
voi nousta hissillä 1400 metrin korkeuteen ja aloittaa vasta sieltä patikoinnin 
vuoren harjanteita pitkin. Täältä avautuu huikeat näkymät yli koko kansallis-
puiston.   Mala Fatra on ainutlaatuinen monipuolisuudessaan, ja patikointi-
reittejä on kaikenkuntoisille. Reitit kulkevat niin metsäisissä maastoissa kuin 
ylhäällä vuoren rinteilläkin. Reittien varrella ja idyllisissä Stefanovan ja Vratnan 
kylissä on vuoristomajoja. Kylien puutalot ovat kuin postikortista! 

Asumme monien patikointireittien lähtöpisteenä toimivassa Boboty-hotellissa, 
jonka ikkunoista avautuu näkymät vuoristoon ja laaksoon.  Patikointipäivän 
päätteeksi voimme rentoutua hotellin sauna- ja allasosastolla ennen päivällistä. 
Tällä matkalla on mukana matkanjohtajamme ja paikallinen vuoristo-opas, 
joten voimme välillä jakautua kahteen ryhmään ja tehdä eritasoisia ja -pituisia 
patikointiretkiä. Vapaapäivänä voimme tehdä retken paikallisbussilla läheiseen 
Zilinan kaupunkiin. Matkan lopussa tutustumme lyhyesti myös Krakovaan, jossa 
yövymme viimeisen yön.
 
Tervetuloa nauttimaan Mala Fatran kuvankauniista maisemista!

UUTUUS !

Mala Fatra 
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Itäisen Euroopan kauneimmaksi kuvattu Romania on kiehtova matkakohde 
upeine metsineen ja jylhine vuoristoseutuineen. Pienissä maalaiskylissä ja 
paimenten laitumilla arkikin on luonnonmukaista ja tuntuu kuin aika olisi 
pysähtynyt. Tällä matkalla patikoimme Cindrel-vuoristossa Transilvaniassa, 

joka oli vuosisatoja osa Itävalta-Unkaria. Tämä historiallinen yhteys näkyy 
kiehtovalla tavalla alueen kulttuurissa ja arkkitehtuurissa.

Tutustumme Draculan linnan lisäksi muun muassa linnoituskirkkoihin, Sibielin 
lasi-ikoneihin ja Cacovan vanhaan paimentolaiskylään. Käymme myös vuoden 
2007 Euroopan kulttuuripääkaupungissa Sibiussa sekä Sighisoarassa, jossa on 
Itä-Euroopan parhaiten säilynyt keskiaikainen keskusta. Perehdymme luonnolli-
sesti myös paikalliseen kansanperinteeseen ja romanialaiseen ruokakulttuuriin, 
joka on yhtä monipuolinen kuin maan muukin kulttuuri. Patikointireitit ovat 
kohtuullisen helppokulkuisia ja maisemat lumoavia.

Tällä matkalla tutustumme historiaan ja kulttuuriin - patikoinnin lomassa.
 

LäHtö (pe-pe)
13.09 - 20.09  
 
HintA   1490,-/ 8 päivää
  
HintAAn SiSäLtyy
Blue Airin reittilennot, lentokenttäkulje-
tukset kohteessa, majoitus 2-h. huoneessa, 
puolihoito, suomalaisen matkanjohtajan ja 
paikallisoppaan palvelut, opastetut pati-
kointiretket viitenä päivänä, retkiohjelma 
sisäänpääsymaksuineen

LiSämAKSUt
1-h. huonelisä 150,-

LEntoAiKAtAULU (sitoumuksetta)
Blue Air
Helsinki - Bukarest 14.10 - 17.00
Bukarest - Helsinki 10.30 - 13.25

HotELLitiEdot 
Hotel Piemonte ***  (2 yötä)
www.hotelpiemonte.ro
Pension Romantic Belvedere **+ (3 yötä)
Hotel Casa Bazna **+ (2 yötä)
www.casabazna.ro

Patikointien vaikeusaste **/***

UUTUUS !
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Keskellä Atlanttia sijaitsevat Azorit ovat legendan mukaan mystisen Atlan-
tiksen jäänne. Luonnonystävän paratiisiksikin mainittu saariryhmä 
koostuu yhdeksästä saaresta, joilla on monia luonnonihmeitä, kuten 
kuumia lähteitä, kraatterijärviä ja vesiputouksia.  Matkakohteemme 

on Azorien suurin saari São Miguel, jota kutsutaan oikeutetusti vihreäksi 
saareksi. Patikoimme saaren eri osissa. Tuliperäinen Furnas, satumaiset kaksois-
järvet Sete Cidadesissa,  vaikuttava tulijärvi Lagoa do Fogo, laavakivinen 
Mosteiros ja viidakkomainen Faial da Terra ovat kaikki ikimuistoisia kohteita. 

Saaren tuliperäinen maaperä on hyvä kasvualusta monille kasveille, ja saari 
onkin kuin suuri kasvitieteellinen puutarha. 

Asumme saaren pääkaupungissa Ponta Delgadassa, jonka vanha osa on tunnel-
mallinen monine ravintoloineen ja kauppoineen. Hotelli Alcides sijaitsee aivan 
keskusaukion vierellä. Azorilaiseen ruokakulttuuriin kuuluvat olennaisesti kalat 
ja äyriäiset. Ponta Delgadan keskustassa on useita kivoja ravintoloita, joissa on 
tarjolla monipuolisesti paikallisia herkkuja.

LäHtö  (pe-pe) 
18.10 - 25.10
 
HintA 1590,- / 8 päivää
  
HintAAn SiSäLtyy 
finnairin reittilennot, lentokenttäkuljetukset 
kohteessa,  majoitus 2-hengen huoneessa, 
puolihoito ( 7 x aamiainen ja 6 x lounas / 
päivällinen) , suomalaisen patikoivan matkan-
johtajan palvelut, opastetut patikointiretket 
viitenä päivänä,  patikointiretkiin liittyvät 
kuljetukset 
 
LiSämAKSUt
1-h. huonelisä 320,-    
majoitus Casa da Vistan huoneissa 
- lisämaksu 50,- 

LEntoAiKAtAULU (sitoumuksetta)
finnair
Helsinki - Lissabon 18.20 - 21.10
Lissabon - Helsinki 07.20 - 14.00

HotELLitiEdot
majatalo Casa do Valle ***
casadovalle.com
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Azorit  
 - 

UUTUUS !

SintraTämä matkamme vie sinut Sintraan ja sen lumoihin.  Pieni Sintra on 
kuuluisa satulinnojen kaupunki Lissabonin pohjoispuolella. Sintran 
komeat linnat, kartanot ja puutarhat tekevät vaikutuksen jokaiseen 
siellä kävijään. Patikkareittimme kulkevat pienten kylien ja mystisten 

metsien läpi. Patikoimme myös upeaa rannikkoa pitkin ja näemme samalla kun 
Atlantin vaahtopäiset aallot iskeytyvät rantakallioihin. 

Majoitumme pienessä viihtyisässä majatalossa Sintran keskustan tuntumassa. 
Pihasta avautuvat kauniit näkymät vuoristoon ja ylhäällä näkyviin linnoihin. 
Patikkaretken päätteeksi on mahdollista saunoa ja sen jälkeen vilvoitella 
ulkoaltaassa. Majapaikassamme on kaksi erillistä rakennusta - Casa do Valle 
ja Casa da Vista. Päivälliset nautimme Sintran vanhankaupungin ravintoloissa. 
Ohjelmaan kuuluu myös päivällinen fado-musiikin kera sekä maukas kala-ateria 
Atlantin rannalla. 

Vapaapäivän voimme viettää tutustumalla Sintraan tai suuntaamalla päiväret-
kelle Lissaboniin, jonne pääsee nopeasti paikallisjunalla.

LäHtö (la-la) 
07.12 - 14.12

HintA   1390,- / 8 päivää
  
HintAAn SiSäLtyy
tAP Portugalin reittilennot, lentokenttäkul-
jetukset kohteessa, majoitus 2-h. huoneessa, 
aamiaiset, suomalaisen patikoivan matkan-
johtajan palvelut, opastettu patikointiretki 
viitenä päivänä, patikointiohjelman mukaiset 
kuljetukset. 
 
LiSämAKSUt
1-h. huonelisä 190,-

LEntoAiKAtAULU (sitoumuksetta)
tAP Portugal
Helsinki - Lissabon   18.20 - 21.10
Lissabon - Ponta delgada 22.20 - 23.45
Ponta delgada - Lissabon 13.30 - 16.45
Lissabon - Helsinki  22.00 - 04.50

HotELLitiEdot
Hotelli Alcides ***

Patikointien vaikeusaste *+
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UUTUUS !

Sigulda

LäHdöt      
05.05 - 10.05  su-pe
24.08 - 29.08 la-to
 
HintA   720,- / 6 pv

HintAAn SiSäLtyy
Laivamatkat kansipaikoin, bussikuljetus 
tallinna–Sigulda–tallinna, majoitus 
2-h.  huoneissa, puolihoito, opastetut 
patikointiretket 3 päivänä,  suomalaisen 
patikoivan matkanjohtajan palvelut ja   
paikallisoppaan palvelut (2pv). sisään-
pääsyliput linnoihin

HintAAn Ei SiSäLLy
1-h. huonelisä 140,- 

LAiVA-AiKAtAULU
EckeröLine
Helsinki-tallinna  09.00 - 11.15
tallinna - Helsinki  18.30 - 21.00

HotELLitiEdot   
 
Hotelli Segevold ****
www.goodstayhotels.com 

Patikointien vaikeusaste: */** 

Noin 10 000 asukkaan rauhallinen pikkukaupunki Sigulda sijaitsee Gauja-joen varrella, 
Gaujan kansallispuiston alueella. Jokilaakso ja vehreät kukkulat tarjoavat hienot puit-
teet patikointiin tällä Latvian Sveitsiksi kutsutulla alueella. Kaupungin ympäristöstä 
löytyykin lukemattomia patikointireittejä kauniin luonnon keskellä. Luonnossa liikku-

mista Siguldassa on harrastettu jo pitkään, ja paikallisilla on pitkät perinteet kävelykeppien 
tekemisestä.  Niitä voi ihailla mm. kaupungin kävelykeppipuistossa.

Sigulda on ollut suomensukuista kieltä puhuvien liivien asutusaluetta jo noin 4000 vuotta 
sitten. Seudun värikkäästä historiasta kertovat monet liivien, saksalaisten ja ristiretkeläisten 
sekä latvialaisten aatelisten rakennuttamat linnat.   Matkan aikana käymme tutustumassa 
1214 rakennettuun Turaidan linnaan ja liiviläisritarien Siguldan linnoitukseen.
 
Kevyehköt patikointireittimme seuraavat pitkälti joen vartta, mutta korkeuserojen vuoksi 
matkalla on aika ajoin hyväkuntoisia puisia portaita. Patikointien jälkeen voimme rentoutua 
hotellimme saunassa ja uima-altaalla. Hyvätasoinen Segevold- hotelli sijaitsee kävelymatkan 
päässä kaupungin keskustasta.
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Schwarzwald   ”Mustametsä” on Saksan lounaisosissa oleva laaja 
kukkulainen metsäalue, johon  olemme törmänneet Suomessakin eri 
yhteyksissä. Nimensä alue on antanut niin kakulle kuin ilmakuivatulle 
kinkullekin ja onhan käkikellokin sieltä kotoisin. Lapsena jännitimme 

kuinka Punahilkan tai Hannun ja Kertun käy metsäisessä Schwarzwaldissa. 
Näissä satumaisissa maisemissa kulkevat patikkareittimme.
 
Asumme keskisessä Schwarzwaldissa pienessä Schönwaldin kylässä. Hotel-
limme sijaitsee rauhallisella paikalla lähellä kylän keskustaa. Se on perheomis-
teinen pieni hotelli, jossa on 10 huonetta mukavuuksin. Hotellissa on ravintola, 
jossa tarjotaan aamiaiset, terassi ja viihtyisä piha-alue. Iltaisin ruokailemme 
kylän viihtyisissä ravintoloissa.
 
Vaelluksemme ovat vaihtelevia ja pääosin teknisesti helppoja. Patikkareit-
timme kulkevat vanhassa kulttuurimaisemassa, jossa polut vievät laaksosta 
ja kylästä toiseen. Asiantuntevan paikallisoppaan johdolla liikumme lähinnä 
kolmen pienen kylän Schönwaldin, Schonachin ja Tribergin ympäristössä. Viikon 
aikana on mahdollisuus tutustua myös alueen suurimpaan ja historialliseen 
Freiburgin kaupunkiin sekä Badenin viinialueeseen, jonne teemme lisämak-
sullisen päiväretken.

9

Schwarzwald 

LäHtö (la-la)
11.05 - 18.05

HintA    1490,- / 8 päivää

HintAAn SiSäLtyy 
finnairin reittilennot, lentokenttäkuljetukset 
kohteessa,  majoitus 2-hengen huoneessa, 
puolihoito, suomalaisen patikoivan matkan-
johtajan sekä paikallisoppaan palvelut, opas-
tetut patikointiretket viitenä päivänä,  pati-
kointiretkiin liittyvät kuljetukset
 
LiSämAKSUt
1-h. huonelisä 240,- 
päiväretki freiburgiin n. 25,-   

LEntoAiKAtAULU (sitoumuksetta)
finnair
Helsinki-Zurich 07.55 - 09.40
Zurich-Helsinki 19.10 - 22.50

HotELLitiEdot
Hotelli Adlerschanze **+
www.adlerschanze.com

Patikointien vaikeusaste: ** 
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Albaniassa on koskematonta luontoa, kauniita vuoristoalueita ja 
idyllisiä kyliä. Tällä matkalla tutustumme monipuolisesti myös maan 
pitkään ja vaiherikkaaseen historiaan ja nykyisyyteen, jossa on läsnä 
monenlaisia tapoja ja kulttuureja. Yhteistä niille kaikille on kuitenkin 

hymyilevät ja ystävälliset, vierasta kunnioittavat ja erittäin vieraanvaraiset 
ihmiset.
Patikoimme pääosin vanhoja paimenpolkuja pitkin maan pohjoisosassa eli 
”Albanian Alppien” alueella Valbonassa ja Thethissä. Polkujen varrella tuok-
suvat oreganot, timjamit ja salviat. Käymme myös historiallisissa Krujёn ja 
Shkodёrin kaupungeissa. Vuoristoalueella yövymme vaatimattomissa vieras-
majoissa. Loppuosa majoituksista on hotelleissa. Matkan aikana tutustumme 
myös viini- ja ruokakulttuuriin.

Ainutlaatuinen tilaisuus tutustua tähän meille lähes tuntemattomaan väli-
merelliseen matkakohteeseen!

LäHtö  (pe-pe)
13.09 - 20.09 

HintA 1590,- / 8 päivää

HintAAn SiSäLtyy 
turkish Airlinesin reittilennot, bussikuljetukset 
kohteessa, majoitus kahden hengen huoneessa 
(vierasmajoissa suihku/wc käytävällä), puoli-
hoito, piknik-lounaat patikkaretkillä, suomen-
kielisen patikoivan matkanjohtajan ja eng.
kielisen paikallisoppaan palvelut,  opastetut 
patikointiretket kuutena päivänä
 
LiSämAKSUt
1-h. huonelisä 150,-

LEntoAiKAtAULU (sitoumuksetta)
turkish Airlines
Helsinki-istanbul 13.25-16.50 
istanbul-tirana 19.20-20.00
tirana-istanbul 09.20-12.00
istanbul-Helsinki 14.40-18.05
 
Patikointien vaikeusaste ***/****

10

Tämä matka tarjoaa ihastuttavan yhdistelmän: meri, vuoristo ja luon-
nonpuisto! 

Adrianmeren rannalla sijaitseva Biokovon vuoristo on Kroatian 
toiseksi pisin vuorijono. Sen rinteille suuntautuvien patikointien aikana 
pääsemme ihailemaan kauniita näkymiä Adrianmerelle ja Makarskan ranni-
kolle. Välillä poikkeamme idyllisissä vuoristokylissä, patikoimme metsien halki 
ja näemme paljon erilaisia luontokohteita kuten kanjoneita, vesiputouksia ja 
jokia. Matkan varrelle osuu myös viinitiloja, oliivilehtoja ja vuoristomajoja, 
joissa nautimme piknik-lounaan. Yhtenä päivänä teemme laivamatkan Bracin 
saarelle, jossa kalaruokien ystäviä hemmotellaan herkullisella kalapiknikillä.

Tulopäivänä teemme kävelykierroksen myös Trogirissa ja Splitissä, jossa 
nautimme kevyen lounaan. Majapaikkamme sijaitsee Adrianmeren rannalla, 
viehättävän Makarskan pikkukaupungin upealla rantakadulla. Aamiaiset 
ja päivällisen nautimme hotellin ravintolassa. Patikointipäivän päätteeksi 
on mahdollisuus tutustua Makarskan kaupunkiin ja nauttia rantakadun 
tunnelmasta.

LäHdöt (la-la)
25.05 - 01.06  

HintA  1590,- / 8 päivää 

HintAAn SiSäLtyy
norwegianin reittilennot, lentokenttäkul-
jetukset kohteessa, majoitus 2-hengen 
huoneessa,  puolihoito, neljä kevytlounasta, 
retki Bracin saarelle, kaupunkikierros trogi-
rissa ja Splitissä, suomenkielisen patikoivan 
matkanjohtajan ja engl. kielisen paikallis-
oppaan palvelut, opastetut patikointiretket 
neljänä päivänä,  patikointiretkiin liittyvät 
kuljetukset.
 
LiSämAKSUt
1-h. huonelisä 260,-  

LEntoAiKAtAULU (sitoumuksetta)  
norwegian
Helsinki-Split 06.30 - 08.30
Split-Helsinki  09.15 - 13.10

HotELLitiEdot
Hotel dalmacija ***

Patikointien vaikeusaste: ***

Biokovo
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Jylhän kaunis Andorran ruhtinaskunta sijaitsee Pyreneiden vuoristossa 
Espanjan ja Ranskan rajaseudulla. Korkeimmat huiput kohoavat lähes 3000 
metriin. Alue on harvaan asuttua ja vaikeakulkuista, ja sen monipuoliseen 
luontoon kuuluu harvinaisia kasveja ja eläimiä, kuten karhuja, partakorppi-

kotkia ja murmeleita.

Patikointiretkemme suuntautuvat eri puolille maata, ja pääsemme tutustumaan 
monipuolisesti erilaisiin luontokohteisiin. Vuoristoinen maasto tarjoaa haasteel-
lisiakin reittejä niitä haluaville. Majapaikkamme on Canillon kylässä sijaitseva 
tasokas hotelli Ski Plaza. Vapaapäivän voimme viettää pääkaupunki Andorra la 
Vellassa, jonne on hyvät bussiyhteydet kotikylästämme.

Andorran matkamme tarjoaa upeita maisemia, tasokasta majoitusta ja maukasta 
ruokaa. Matkan lopussa tutustumme lyhyesti myös Barcelonaan, jossa majoi-
tumme viimeisen yön.

LäHtö (la-la)
31.08 - 07.09

HintA   1590,- / 8 päivää 
  
HintAAn SiSäLtyy
norwegianin reittilennot, lentokenttäkulje-
tukset kohteessa, majoitus 2-h. huoneessa, 
puolihoito (Barcelonassa aamiaisella), retkie-
väät patikointipäivinä, suomalaisen matkan-
johtajan sekä paikallisen englanninkielisen 
patikointioppaan palvelut, opastetut patikoin-
tiretket viitenä päivänä, patikointiohjelman 
mukaiset kuljetukset.

HintAAn Ei SiSäLLy
1-h. huonelisä 280,-

LEntoAiKAtAULU (sitoumuksetta)
norwegian
Helsinki-Barcelona 13.40 - 16.35
Barcelona-Helsinki 08.00 - 13.00

HotELLitiEdot 
Hotel Ski Plaza ****+
hotelskiplazaandorra.com
Grupotel Gravina *** 
http://www.grupotel.com/es/hotel/barcelona/
Barcelona/gravina/hotel.html

Patikointien vaikeusaste ***+
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LÄHTÖ (ke-su)
18.09 - 29.09

HINTA 1890,- / 12 päivää 

HINTAAN SISÄLTYY
Aeroflotin reittilennot, lentokenttäkuljetukset 
kohteessa, majoitus 2-h.huoneessa, puolihoito, 
retkilounaat,  suomalaisen matkanjohtajan ja 
eng. kielisen paikallisoppaan palvelut, opas-
tetut patikointiretket, patikointiohjelman 
mukaiset kuljetukset sekä pääsymaksut tutus-
tumiskohteisiin

LISÄMAKSUT
1-h. huonelisä 190,-

LENTOAIKATAULU (sitoumuksetta)
Aeroflot
Helsinki - Moskova 13.25 - 15.05
Moskova - Jerevan 16.25 - 20.15
Jerevan - Moskova 14.50 - 16.45
Moskova - Helsinki 18.20 - 20.05

Patikointien vaikeusaste:  ***

12

Armenia on Euroopan mielenkiintoisimpia maita. Muinaisten sivilisaati-
oiden raunioiden ja monien taiteen ja arkkitehtuurin muistomerkkien 
ansiosta koko maa on kuin kulttuurin ulkoilmanäyttely. 

Kauniit keskiaikaiset kirkot ja luostarit sulautuvat harmonisesti maisemaan 
kertoen hiljaa maan rikkaasta historiasta.  Vuoristossa, rotkoissa ja tasangoilla 
kulkevat patikointireittimme on suunniteltu siten, että pääsemme tutustumaan 
monipuolisen luonnon lisäksi erilaisiin, mutta yhtä kaikki kiehtoviin histori-
allisiin kohteisiin, kuten luostareihin, tuhansia vuosia vanhaan Garaundžin 
observatorioon, vanhaan luola-asumukseen ja moniin muihin. Sen lisäksi 
perehdymme myös armenialaisten nykyelämään suurten muutosten keskellä. 

Matkallamme pääsemme tutustumaan tietenkin myös pääkaupunki Jereva-
niin. Se on moderni kaupunki, jossa on läsnä sekä historia että ainutlaatuinen 
arkkitehtuuri. Kiinnostavia kohteita ovat Cascade eli Putous taideteoksineen 
ja museoineen ja tietenkin kaupungin keskus Tasavallan aukio värikkäine 
”laulavine” suihkulähteineen. Myös keskustan viihtyivät kahvilat ja ravintolat 
ehtivät tulla meille tutuiksi.

Tärkeä osa matkaa on tietenkin perinteinen armenialainen keittiö, joka on rikas 
ja monipuolinen ja perustuu luonnonmukaisesti tuotettuihin ja luonnon omiin 
antimiin. Vaikka Armenia on pieni maa, se on täynnä tuntemattomia paikkoja 
ja uskomattomia yllätyksiä, jotka tekevät matkastamme unohtumattoman.

Patikkaa ja kulttuuria 
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LäHdöt (ti-ti)
08.10 - 15.10 

HintA  1590,- / 8 päivää

HintAAn SiSäLtyy 
norwegianin reittilennot,  lentokenttäkul-
jetukset kohteessa,  majoitus 2-hengen 
huoneessa, puolihoito, suomalaisen pati-
koivan matkanjohtajan palvelut,  opastetut 
patikointiretket viitenä päivänä
 
LiSämAKSUt
1-h. huonelisä 190,- 
paikallisbussimaksut patikkaretkillä, 
n. 15 euroa.

LEntoAiKAtAULU (sitoumuksetta)
norwegian
Helsinki-Palma 08.00 - 11.00
Palma-Helsinki 11.40 - 16.40

HotELLitiEdot
Luostarihotelli Lluc **
www.lluc.net
Hotelli Sa Baronia **+
www.hbaronia.com
 
Patikointien vaikeusaste **/***

Idyllisiä pieniä kyliä, kauniita vuoristomaisemia, luostarimajoitusta - tätä 
kaikkea tarjoaa Mallorca. Matkan aluksi nousemme Tramuntanan vuoriston 
ylänköalueelle, jossa sijaitsee vaikuttava Llucin luostari. Yöpyminen luosta-
rissa on jo sinällään elämys. Luostarista käsin teemme päiväretkiä lähimaas-

toon ja nautimme päivän päätteeksi päivällisen luostarin ravintolassa, joka 
on kuuluisa herkullisista mallorcalaisista ruuistaan. Illalla luostarin alueelle 
laskeutuu mykistyttävä hiljaisuus. Matkan loppuosan vietämme saaren 
länsirannikolla idyllisen kauniissa Banualbufarin kylässä, joka on ollut kautta 
aikain taiteilijoiden suosiossa. Rinteessä sijaitsevasta kylästä avautuu kauniit 
näkymät merelle. 

Majapaikkamme on kylän keskustassa sijaitseva hotelli Sa Baronia, ja patik-
kareittimme lähtevät sen edestä. Vapaapäivänä pääsemme kätevästi paikal-
lisbussilla päiväretkelle saaren pääkaupunkiin La Palmaan.

13

Mallorca

Patikkaa ja kulttuuria 
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LäHtö (su-su)
03 - 10.11 

HintA      1490,- / 8 päivää  

HintAAn SiSäLtyy 
turkish Airlinesin reittilennot,  lentokenttä-
kuljetukset kohteessa,  majoitus 2-hengen 
huoneessa, puolihoito, suomalaisen pati-
koivan matkanjohtajan ja engl. kielisen paikal-
lisoppaan palvelut, opastetut patikointiretket 
viitenä päivänä, patikointiretkiin liittyvät 
kuljetukset.
 
LiSämAKSUt
1-h. huonelisä 160,- 

LEntoAiKAtAULU (sitoumuksetta)
turkish Airlines
Helsinki-istanbul 12.35 - 17.10
istanbul-Ercan 18.20 - 18.55
Ercan-istanbul 09.25 - 12.20
istanbul-Helsinki 14.45 - 17.15

HotELLitiEdot
Hotel  olive tree  ***+
hotelolivetree.com

Patikointien vaikeusaste **

T ämä matkamme lämpimälle ja aurinkoiselle Pohjois-Kyprokselle tuo 
valoa marraskuiseen pimeyteen.   Loppusyksyn leuto ja miellyttävä 
ilmasto sopivat hyvin patikointiin.

Enimmäkseen helpossa maastossa kulkevilla patikointiretkillämme pääsemme 
tutustumaan maan luontoon sekä pitkään ja vaiherikkaaseen historiaan. 
Poikkeamme mm. Pyhän Hilarionin linnaan, Bellapaisin luostariin ja Kyrenian 
hylkymuseoon.  Vierailemme myös ekokylässä, jossa pääsemme kokeilemaan 
leivän leipomista. Retken päätteeksi syömme piknik-lounaan, jolla on tarjolla 
kylän omia tuotteita.

Hotellimme Olive Tree sijaitsee muutaman kilometrin päässä Kyreniasta. Aami-
aiset ja päivälliset nautimme hotellin runsaasta noutopöydästä. Viikon aikana 
on mahdollista tutustua myös viehättävän pieneen Kyreniaan, jossa on hyvät 
ostosmahdollisuudet basaareineen ja pikkukauppoineen.

Tämä kohde sopii kevyestä patikoinnista pitäville!
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HALTI PALLAS
Ekologisen retkeilijän valinta!

Pallas-sarjan housut ja takit etuhintaan Haltin omista 
myymälöistä Matkamielen asiakkaille tätä lehteä näyttämällä.

Katso myymälöiden sijainnit:

www.halti.fi
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