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Albania
Armenia
Bulgaria uutuus!
Italia
- Montefeltro uutuus!
- Sisilia uutuus!
Kirgisia
Kroatia
Latvia
Mongolia uutuus!
Pohjois-Kypros
Portugali
- Azorit uutuus!
- Sintra

Erikoismatkat
Trans-Mongolian junamatka
Karjala ja Solovetskin luostari
Taideterapiamatka Italiaan
Kaupunkiloma Pietariin

Unohtumattomia elämyksiä
patikkapolulla
- 25 vuotta yhteistä matkaa

H

Erikoismatkaosastomme tarjoaa tänä vuonna
monia uutuuksia: Trans-Mongolian ikimuistoinen
junamatka halki Siperian, kesäinen matka Karjalaan ja Solovetskin luostariin, taideterapiamatka
kauniiseen Italian Montefeltroon ja kaupunkiloma
Pietariin.

aluamme kiittää Teitä, hyvät asiakkaamme, menneestä matkailuvuodesta ja jo 25
vuotta kestäneestä yhteistyöstä kanssamme. Kiitämme myös saamastamme arvokkaasta
palautteesta, jonka perusteella olemme hioneet
matkoistamme entistäkin parempia.

Matkamme tarjoavat mukavaa liikuntaa mieleen- Anna aikaa itsellesi ja lähde patikoimaan kanssamme.
painuvissa maisemissa, historiallisia tutustumiskohteita ja kulinaristisia nautintoja. Ja mikä tärLämpimästi tervetuloa matkoillemme!
keintä: kaikki tämä mukavassa samanhenkisessä
seurassa. Ryhmämme ovat pieniä ja asiantuntevat
oppaamme tekevät omalla toiminnallaan matkoista viihtyisiä. Tästä syystä vakioasiakkaidemme
määrä kasvaa vuosi vuodelta.
Tämän vuoden matkatarjonnassamme on monia
vanhoja tuttuja kohteita, kuten Albania, Armenia,
Kroatia, Pohjois-Kypros, Portugali ja Latvia. Ne
ovat vakiinnuttaneet paikkansa vuosien varrella.
Toki mukana on myös monia uusia kohteita, kuten
Italian Montefeltro kumpuilevine maisemineen
ja rosoisine kylineen sekä Sisilia ja sen tulivuori
Etna. Azorit on parhaimmillaan keväällä ja syystalvella, ja Bulgaria palaa myös ohjelmistoon
vuosien jälkeen. Mongolian matkalla on historiaa,
kulttuuria ja kevyttä patikointia.

Esko Honkanen

Pekka Nihtinen

www.matkamieli.fi
Facebook.com/Matkamieli
Patikointien vaikeusaste on merkitty MatkaMielen asteikon 1–5 tähdellä kohteen keskimääräisen
vaikeusasteen mukaan. Patikointireitit valitaan aina ryhmän toiveet ja kunto huomioon ottaen.
Matkahinnat eivät sisällä mahdollisia juomarahoja. Tarkemman matkaohjelman saat toimistosta.
Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja sekä MatkaMielen erityisehtoja. Matkan toteutuminen edellyttää vähimmäisosanottajamäärää.

2

Matkainfotilaisuudet
Järjestämme perinteiset matkainfomme talven
ja kevään aikana eri puolilla Suomea. Kerromme
niissä sanoin ja kuvin matkakohteistamme. Matkainfomme ovat seuraavilla paikkakunnilla:
• Helsinki
• Iisalmi
• Joensuu
• Jyväskylä
• Riihimäki
• Tampere
• Turku
• Vaasa

Infojemme ajankohdat löytyvät nettisivuiltamme
tammikuun lopussa. Ilmoittautuminen infotilaisuuksiimme sähköpostitse: info@matkamieli.fi.
Mainitse infopaikkakunta ja ilmoittamiesi osallistujien määrä.
Lähetämme kaikille ilmoittautuneille sähköpostitse tarkemmat tiedot infoista. Muistathan ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta.
Tervetuloa!

Räätälöidyt matkat ryhmille
Patikointimatkojen ohella räätälöimme erityyppisiä matkoja ryhmille. Vähintään 10 hengen
ryhmille voimme tarjota palvelut ryhmäeduin.
Kysy meiltä lisää. Autamme mielellämme jo
matkan suunnitteluvaiheessa – ammattitaidolla
ja monivuotisella kokemuksella.

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

Yhteistyö Naisten
Pankin kanssa
Naisten Pankki tukee naisten yrittäjyyttä ja
omaehtoista toimeentuloa Afrikassa, Aasiassa
ja Lähi-idässä kestävän kehityksen periaattein.
Naiset ovat Naisten Pankin työn keskiössä. Tukemalla naista autamme koko perhettä ja myös
koko kyläyhteisöä.

Olemme tehneet yhteistyösopimuksen Naisten
Pankin kanssa. Jokaisesta patikointimatkavarauksesta teemme lahjoituksen Naisten Pankille. Tiedotamme jatkossa myös muista yhteistyömuodoista Naisten Pankin kanssa.
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B

ulgarialaiset ovat aina arvostaneet perinteitä, mikä näkyy
kuvauksellisissa maalaiskylissä, pikkukaupungeissa,
luostareissa sekä ruoka- ja viinikulttuurissa.

Patikointikohteemme Bansko sijaitsee vuoristoalueella
Pirinin kansallispuistossa. Patikointireitit vaihtelevat helpoista
metsäpoluista vaativiin huipuille johtaviin polkuihin. Valitsemme
reitit aina ryhmän toiveiden ja kunnon mukaan. Majoitumme
viehättävän pienessä Todeva House -hotellissa vanhassakaupungissa,
joka on Unescon suojelukohde. Bulgarialaiseen ruokakulttuuriin
pääsee tutustumaan parhaiten perinneruokia tarjoavissa Mehanaravintoloissa, joissa nautimme päivälliset.
Matkan aikana on mahdollisuus osallistua lisämaksulliselle retkelle
kuuluisaan Rilan luostariin. Banskosta 120 km päässä sijaitsevassa
Bulgarian suurimmassa luostarissa kiehtovat mm. sen arkkitehtuuri,
ikonit, museokokoelmat, vanhat käsikirjoitukset, korut, tekstiilit,
kirkkoaarteet ja kirjasto.

LÄHDÖT
(to–to) 11.6.–18.6.
(la–la) 12.9.–19.9.
HINTA 1490,- / 8 päivää
HINTAAN SISÄLTYY
Lufthansan reittilennot, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus 2-h.
huoneessa, puolihoito, suomalaisen
patikoivan matkanjohtajan ja englanninkielisen paikallisoppaan palvelut,
opastetut patikointiretket 5 päivänä,
patikointiretkiin liittyvät kuljetukset.
LISÄMAKSUT
1-h. huonelisä 190,Päiväretki Rilan luostariin n. 35,LENTOAIKATAULU (sitoumuksetta)
Lufthansa
Helsinki–München 06.15–07.45
München–Sofia
09.25–12.15
Sofia–München
13.00–13.55
München–Helsinki 15.30–18.55
HOTELLITIEDOT
Hotel Todeva House ***www.todevahouse.net
Patikointien vaikeusaste ***/****

Bulgaria
Bansko
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T

ällä matkalla tutustumme Keski-Mongolian vaihtelevaan
luontoon, historiaan ja paimentolaiselämään, joka on
vuosisatojen kuluessa muuttunut ulkoisesti vain vähän.
Mongolia ei ole pelkkää aroa, joten näemme erilaisten
arotyyppien lisäksi vuoria, jokia ja hiekkadyynejä.
Kotkien, haukkojen, kameleiden ja murmeleiden lisäksi saatamme
nähdä myös maailman ainoita alkuperäisiä villihevosia – takeja.
Pääsemme ihailemaan myös Mongolian suurinta vesiputousta.
Kulttuurikohteista käymme Tšingis-kaanin ajan salaperäisessä
Karakorumissa ja mongolialaisen kulttuurin syntysijoilla Orhonin
laaksossa. Kyläilemme paimentolaisperheen luona, näemme
värikkäitä tiibetinbuddhalaisia temppeleitä, muinaisten kulttuurien
jäänteitä ja modernin pääkaupungin Ulan Batorin pilvenpiirtäjät. Ulan
Batorissa tutustumme muun muassa kansallismuseoon ja käymme
perinnemusiikki- ja tanssiesityksessä.
Kesäkuu on miellyttävin aika matkustaa Mongoliaan. Päivälämpötila
on +21–25 astetta ja alkukesän sateet saavat arot ja kukkulat
viheriöimään ja kukkimaan.
Matka on luonteeltaan kiertomatka, mutta sopivissa yhteyksissä
teemme kävelyretkiä lähimaastoon. Ulan Batorissa asumme
hotellissa, mutta pääkaupungin ulkopuolella majoitumme viihtyisissä
jurtissa kauniiden maisemien ympäröiminä.

LÄHTÖ
(to–su) 4.6.–14.6.
HINTA 2890,- / 11 päivää
HINTAAN SISÄLTYY
Aeroflotin reittilennot, kuljetukset
kohteessa, majoitus 2-h. huoneissa
hotelleissa ja jurtissa (suihku ja wc
erillisissä rakennuksissa), täysihoito, suomalaisen matkanjohtajan ja
englanninkielisen paikallisoppaan
palvelut, ohjelman mukaiset tutustumisretket.
LISÄMAKSUT
1-h. huonelisä (hotellissa ja jurtissa)
390,HINTAAN EI SISÄLLY
Mongolian viisumi
LENTOAIKATAULU (sitoumuksetta)
Aeroflot
Helsinki–Moskova
13.25–15.10
Moskova–Ulan Bator 18.35–05.40
Ulan Bator–Moskova 07.05–08.40
Moskova–Helsinki
10.40–12.35
HOTELLITIEDOT
Bayangol Hotel*** / Ulan Bator
www.bayangolhotel.mn

Mongolia
5

Italia
U

LÄHDÖT (la–la)
23.5.–30.5. ja 19.9.–26.9

Montefeltro

HINTA 1590,- / 8 päivää

utuuskohteemme on Italian Montefeltro ja alueella
sijaitseva Pennabillin kylä. Rosoisen viehättävä kylä on
vetänyt puoleensa muun muassa kuuluisia taidemaalareita,
Mona Lisakin on syntynyt näissä maisemissa. Italialaiseen
tyyliin kylässä on pieni aukio, jonka ympärillä on muutama
viehättävä kahvila ja ravintola. Pennabillistä löytyy myös posti, kioski,
lihakauppa, elintarvikekauppa ja matkamuistokauppa. Lauantaisin
kylässä on maalaismarkkinat, kun torille ja lähikujille levittäytyvät
paikallistuottajat kojuineen. Tarjolla on makkaraa, juustoja ja muita
paikallisiaherkkuja.
Pennabillistä käsin tutustumme
patikoiden lähiympäristön kauniisiin
maisemiin, mielenkiintoisiin
historiallisiin nähtävyyksiin
ja leppoisaan italialaiseen
elämänmenoon. Olennainen osa
sitä on maistuva italialainen ruoka
ja viini. Päivälliset nautimme oman
kylän viehättävissä ravintoloisssa.
Tämä kohde sopii leppoisasta patikoinnista pitäville.

HINTAAN SISÄLTYY
Finnairin reittilennot, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus 2-h.
huoneessa, puolihoito, suomalaisen
patikoivan matkanjohtajan sekä
englanninkielisen paikallisoppaan
palvelut, opastetut patikointiretket
5 päivänä, patikointiretkiin liittyvät
kuljetukset.
LISÄMAKSUT
1-h. huonelisä 190,LENTOAIKATAULU (sitoumuksetta)
Finnair
Helsinki–Bologna 17.05–19.10
Bologna–Helsinki 20.00–23.55
HOTELLITIEDOT
Hotelli Il Duca Montefeltro ***+
www.hotelducamontefeltro.it
Patikointien vaikeusaste **/***

Sisilia

S

isilia on monipuolinen patikointikohde, jossa on paljon
mielenkiintoisia historiallisia muistomerkkejä ja upeita
luontokohteita. Aikojen saatossa Sisilian arkkitehtuuriin,
tapoihin, ilmapiiriin ja ruokakulttuuriin ovat jättäneet
jälkensä niin foinikialaiset, kreikkalaiset, roomalaiset kuin
arabitkin. Vaikuttavin luontokohde on ehdottomasti Etnan tulivuori,
jonne teemme patikointiretken. Vulkaanisen maaperän ansiosta
Sisilia on maailman parhaita viinialueita. Patikointireittimme kulkevat
viiniviljelmien ja kauniiden kylien läpi. Patikoimme myös vuoristossa
Forza d'Agron rosoisenkauniin kylän ympäristössä. Kylässä kuvattiin
aikoinaan Kummisetä-elokuvaa.

LÄHTÖ (su–su) 12.4–19.4.

Majoitumme rannikolla Letojannin kylässä lähellä uimarantaa. Vain
neljän kilometrin päässä Letojannista on kaunis Taorminan kylä, jonne
pääsee kätevästi paikallisbussilla. Siksi se on mitä mainioin paikka
viettää rentouttava vapaapäivä.

LISÄMAKSUT
1-h. huonelisä 190,-

HINTA 1390,- / 8 päivää
HINTAAN SISÄLTYY
Air Balticin reittilennot, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus 2-h.
huoneessa, puolihoito, suomalaisen
patikoivan matkanjohtajan palvelut,
opastetut patikointiretket viitenä
päivänä, patikointiretkiin liittyvät
kuljetukset.

LENTOAIKATAULU (sitoumuksetta)
Air Baltic
Helsinki–Riika 05.35–06.40
Riika–Catania 07.15–09.45
Catania–Riika 10.35–14.55
Riika–Helsinki 18.25–19.30
HOTELLITIEDOT
Hotelli Sylesia ***
www.hotelsylesia.it
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Patikointien vaikeusaste **

LÄHDÖT (ma–pe)
8.6.–19.6. ja 24.8.–4.9.
HINTA 2290,- / 12 päivää
HINTAAN SISÄLTYY
Aeroflotin reittilennot, bussikuljetukset kohteessa, majoitus hotelleissa
2-h. huoneessa (jurtissa suihku/wc
erillisissä rakennuksissa), täysihoito (piknik-lounaat patikkaretkillä),
suomenkielisen patikoivan matkanjohtajan ja englanninkielisen
paikallisoppaan palvelut, opastetut
patikointiretket, ohjelman mukaiset
tutustumisretket.

K

eski-Aasiassa, muinaisen silkkitien varrella sijaitseva
monikulttuurinen Kirgisia on monille lähes tuntematon.
Tämän vuoristoisen maan upea luonto ja perinteinen
paimentolaiskulttuuri tekevät siitä kuitenkin kiehtovan
matkakohteen. Patikoimme maan pohjoisosassa ja
tutustumme samalla maan historiaan ja nykypäivään. Pääsemme
näkemään lumen peittämiä vuorenhuippuja huikean kauniissa
Tienšanin vuoristossa, hevos- ja lammaslaumoja paimenineen sekä
tuulen ja veden savesta ja kalkkikivestä muovaamia taideteoksia
kanjoneissa.

LISÄMAKSUT
1-h. huonelisä 220,LENTOAIKATAULU (sitoumuksetta)
Aeroflot
Helsinki–Moskova 13.25–15.10
Moskova–Biškek 21.45–04.55
Biškek–Moskova 06.10–07.40
Moskova–Helsinki 10.40–12.35
Patikointien vaikeusaste ***/****

Perehdymme myös kotkametsästykseen, jurttien rakentamiseen
ja perinteisten paimentolaismattojen tekemiseen. Tutustumme
lähemmin myös maan paimentolaiskulttuuriin ja kokeilemme
jurtassa asumista kirkasvetisen Issyk Köl -järven rannalla, vuoriston
paimentolaisten kesälaitumilla Kilemtšessä ja Song Köl -järven
rannalla 3000 metrin korkeudessa. Myös pääkaupunki Biškekin
nähtävyydet ja vilkas itämainen basaari tulevat matkan aikana
tutuiksi.
Lähde kokemaan vaikuttava Kirgisia – patikoiden.

Kirgisia

Patikointia ja kulttuuria
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Portugali
Azorit

K

Tämä matka sopii kevyestä patikoinnista pitäville.
Patikointien vaikeusaste *+

eskellä Atlanttia sijaitsevat Azorit ovat legendan mukaan
mystisen Atlantiksen 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 kaksoisjärvet 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 tunnelmallinen monine ravintoloineen ja kauppoineen. Tasokas
majapaikkamme, hotelli Casa Hintze, sijaitsee aivan keskusaukion
vierellä. Ponta Delgadan keskustassa on useita kivoja ravintoloita,
joissa on tarjolla monipuolisesti paikallisia herkkuja.

Sintra

LÄHDÖT (pe–pe) 6.3.–13.3.
Tarkista syksyn lähdöt nettisivuiltamme.
HINTA 1490,- / 8 päivää
		
HINTAAN SISÄLTYY
TAP Portugalin reittilennot, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus 2-h. huoneessa,
aamiaiset, suomalaisen patikoivan matkanjohtajan palvelut, opastettu patikointiretki 5 päivänä, patikointiohjelman mukaiset kuljetukset.
LISÄMAKSUT
1-h. huonelisä 190,LENTOAIKATAULU (sitoumuksetta)
TAP Portugal
Helsinki–Lissabon
06.00–09.00
Lissabon–Ponta Delgada 11.15–12.40
Ponta Delgada–Lissabon 13.30–16.45
Lissabon–Helsinki
22.00–04.50
HOTELLITIEDOT
Hotelli Casa Hintze ****
www.casahintzeribeiro.com

LÄHTÖ (la–la) 24.10.–31.10.
HINTA 1590,- / 8 päivää

T

ämä 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 Atlantin vaahtopäisten aaltojen iskeytyvän rantakallioihin.
Majoitumme pienessä viihtyisässä majatalossa Sintran keskustan
tuntumassa. Majapaikassamme on kaksi erillistä rakennusta: Casa do
Valle ja Casa da Vista. Pihasta avautuvat kauniit näkymät vuoristoon
ja ylhäällä näkyviin linnoihin. Patikkaretken päätteeksi on mahdollista
saunoa ja sen jälkeen vilvoitella ulkoaltaassa. Päivälliset nautimme
Sintran vanhankaupungin ravintoloissa. Ohjelmaan kuuluu myös
päivällinen fado-musiikin kera ja maukas kala-ateria Atlantin rannalla.
Vapaapäivän voimme viettää tutustumalla Sintraan tai suuntaamalla
päiväretkelle Lissaboniin, minne pääsee nopeasti paikallisjunalla.
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HINTAAN SISÄLTYY
Finnairin reittilennot, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus 2-h.
huoneessa, puolihoito (7 x aamiainen
ja 6 x lounas / päivällinen), suomalaisen patikoivan matkanjohtajan
palvelut, opastetut patikointiretket
5 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 06.35–13.15
HOTELLITIEDOT
Majatalo Casa do Valle ***
www.casadovalle.com
Patikointien vaikeusaste **+

S

igulda on rauhallinen pikkukaupunki, joka sijaitsee Gaujajoen varrella, Gaujan kansallispuiston alueella. Kaupungin
historia alkoi 1000-luvulla, kun alueen alkuperäisasukkaat
eli suomalaisugrilaiset liiviläiset alkoivat rakentaa sinne
asumuksiaan. Seudun värikkäästä historiasta kertovat
monet liivien, saksalaisten ja ristiretkeläisten sekä aatelisten
rakennuttamat linnat. Matkan aikana käymme tutustumassa vuonna
1214 rakennettuun Turaidan linnaan ja liiviläisritarien Siguldan
linnoitukseen.
Gaujan jokilaakso ja vehreät kukkulat tarjoavat hienot puitteet
patikointiin, sillä kaupungin ympäristöstä löytyy monia patikointireittejä
keväisen luonnon keskellä. Kevyehköt patikointireittimme seuraavat
pitkälti joen vartta, mutta korkeuserojen vuoksi matkalla on aika ajoin
hyväkuntoisia puisia portaita.
Hotellimme sijaitsee aivan Siguldan keskustassa, joten patikoinnin
jälkeen jää hyvää aikaa tutustua kaupungin kahviloihin, puistoihin ja
nähtävyyksiin.

LÄHTÖ (su–pe) 3.5.–8.5.
HINTA 780,- / 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 (2 pv), sisäänpääsyliput linnoihin.
LISÄMAKSUT
1-h. huonelisä 150,LAIVA-AIKATAULU
EckeröLine
Helsinki–Tallinna 09.00–11.15
Tallinna–Helsinki 18.30–21.00
HOTELLITIEDOT
Hotelli Sigulda ***
www.hotelsigulda.lv
Patikointien vaikeusaste: */**

Latvia
Sigulda

9

A

urinkoinen Pohjois-Kypros sopii hyvin historiasta ja
luonnosta kiinnostuneelle patikoijalle. Kevään matkalla
luonto on puhjennut kukkaan, syksyn matka tuo valoa
marraskuiseen pimeyteen. Alkukevään ja loppusyksyn
leuto ja miellyttävä ilmasto sopivat hyvin patikointiin.
Enimmäkseen helpossa maastossa kulkevilla patikointiretkillämme
pääsemme tutustumaan maan luontoon sekä pitkään ja
vaiherikkaaseen historiaan. Vierailemme myös ekokylässä, jossa
pääsemme kokeilemaan leivän leipomista. Retken päätteeksi
syömme piknik-lounaan, jolla on tarjolla kylän omia tuotteita.
Viihtyisä perheomisteinen hotellimme Sempati sijaitsee noin 16
kilometrin päässä Kyreniasta. Aamiaiset ja päivälliset nautimme
hotellin runsaasta noutopöydästä. Patikoinnin jälkeen pääsemme
virkistäytymään hotellin uima-altaaseen tai Välimereen, sillä
hotellin vierellä on yleinen uimaranta. Viikon aikana on mahdollista
tutustua myös viehättävän pieneen Kyreniaan, missä on hyvät
ostosmahdollisuudet basaareineen ja pikkukauppoineen.

Pohjois
Kypros
Tämä kohde sopii kevyestä patikoinnista pitäville!

-
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LÄHDÖT JA HINNAT
(ti–ti) 17.3.–24.3. 1190,- / 8 päivää
(la–su) 7.–15.11. 1390,- / 9 päivää
HINTAAN SISÄLTYY
Air Balticin reittilennot, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus 2-h.
huoneessa, puolihoito, suomalaisen
patikoivan matkanjohtajan ja englanninkielisen paikallisoppaan palvelut,
opastetut patikointiretket 5 päivänä,
patikointiretkiin liittyvät kuljetukset.
LISÄMAKSUT
1-h. huonelisä 160,LENTOAIKATAULU (sitoumuksetta)
Air Baltic
Kevät:
Helsinki–Riika 10.15–11.20
Riika–Larnaca 13.25–17.15
Larnaca–Riika 17.55–21.50
Riika–Helsinki 23.15–00.20
Syksy:
Helsinki–Riika 16.30–17.35
Riika–Larnaca 18.20–22.10
Larnaca–Riika 12.10–16.05
Riika–Helsinki 18.30–19.35
HOTELLITIEDOT
Hotel Sempati ***+
hotelsempati.com
Patikointien vaikeusaste **

A

lbaniassa 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 tuoksuvat oreganot, timjamit
ja salviat. Käymme myös historiallisissa Krujёn ja Shkodёrin
kaupungeissa. Vuoristoalueella yövymme vaatimattomissa
vierasmajoissa. Loppuosa majoituksista on hotelleissa. Matkan
aikana tutustumme myös viini- ja ruokakulttuuriin.

LÄHTÖ (pe–pe) 11.9.–18.9.
HINTA 1590,- / 8 päivää
HINTAAN SISÄLTYY
Turkish Airlinesin reittilennot, bussikuljetukset kohteessa, majoitus 2-h.
huoneessa (vierasmajoissa suihku/
wc käytävällä), puolihoito, piknik-lounaat patikkaretkillä, suomenkielisen
patikoivan matkanjohtajan ja englanninkielisen paikallisoppaan palvelut,
opastetut patikointiretket 6 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

Ainutlaatuinen tilaisuus tutustua tähän meille lähes
tuntemattomaan välimerelliseen matkakohteeseen!

Patikointien vaikeusaste ***/****

Albania
11

T

ämä matka tarjoaa ihastuttavan yhdistelmän merta,
vuoristoa ja luonnonpuistoa! Adrianmeren rannalla
sijaitseva Biokovo on Kroatian toiseksi pisin vuorijono.
Sen rinteille suuntautuvien patikointien aikana pääsemme
ihailemaan kauniita näkymiä Adrianmerelle ja Makarskan
rannikolle. Välillä poikkeamme idyllisissä vuoristokylissä, patikoimme
metsien halki ja näemme 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 Trogirissa ja Splitissä, missä nautimme kevyen
lounaan.
Majapaikkamme sijaitsee Adrianmeren rannalla, viehättävän
Makarskan pikkukaupungin upealla rantakadulla. Aamiaiset ja
päivälliset nautimme hotellin ravintolassa. Patikointipäivän päätteeksi
on mahdollisuus tutustua Makarskan kaupunkiin ja nauttia rantakadun
tunnelmasta.

LÄHTÖ (la–la) 16.5.–23.5.
HINTA 1590,- / 8 päivää
HINTAAN SISÄLTYY
Norwegianin reittilennot, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus
2-h. huoneessa, puolihoito, neljä
kevytlounasta, retki Bracin saarelle,
kaupunkikierros Trogirissa ja Splitissä,
suomenkielisen patikoivan matkanjohtajan ja englanninkielisen paikallisoppaan palvelut, opastetut patikointiretket 4 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: ***

Kroatia
Biokovo
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A

rmenia on Euroopan mielenkiintoisimpia
maita. Muinaisten sivilisaatioiden
raunioiden ja monien taiteen ja
arkkitehtuurin muistomerkkien
ansiosta koko maa on kuin kulttuurin
ulkoilmanäyttely.

LÄHTÖ (la–ke) 12.9.–23.9.
HINTA 1950,- / 12 päivää
HINTAAN SISÄLTYY
Aeroflotin reittilennot, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus 2-h.
huoneessa, puolihoito, retkilounaat,
suomalaisen matkanjohtajan ja
englanninkielisen paikallisoppaan
palvelut, opastetut patikointiretket,
patikointiohjelman mukaiset kuljetukset sekä pääsymaksut tutustumiskohteisiin.

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 historiallisiin kohteisiin kuten
luostareihin, tuhansia vuosia vanhaan Garaundžin
observatorioon, vanhaan luola-asumukseen
ja moniin muihin. Sen lisäksi perehdymme
armenialaisten nykyelämään suurten muutosten
keskellä.

LISÄMAKSUT
1-h. huonelisä 190,LENTOAIKATAULU (sitoumuksetta)
Aeroflot
Helsinki–Moskova 11.20–13.05
Moskova–Jerevan 16.15–20.10
Jerevan–Moskova 14.35–16.45
Moskova–Helsinki 18.20–20.10

Matkallamme pääsemme tutustumaan myös
pääkaupunki Jerevaniin. 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.

Patikointien vaikeusaste: ***

Vaikka Armenia on pieni maa, se on täynnä
tuntemattomia paikkoja ja uskomattomia yllätyksiä,
jotka tekevät matkastamme unohtumattoman.

Armenia

Patikointia ja kulttuuria
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Karjala ja
Solovetskin luostari

ämä monipuolinen matka vie sinut kesäiseen Karjalaan, Äänisen
aalloille, Vienanmerelle, tarunomaiselle Solovetskin luostarisaarelle
ja lopuksi vielä Pietariin. Äänisen rannalla sijaitseva Petroskoi
on kaunis kesäkaupunki, jonne matkustamme Pietarin kautta
päiväjunalla. Petroskoissa tutustumme kaupungin nähtävyyksiin ja
teemme kantosiipialuksella retken Ääniselle ja Kižin saarelle, joka on Unescon
maailmanperintökohde. Kižin maailmankuulujen puukirkkojen entisöinti
saatiin loppuun 2019. Petroskoista matkustamme bussilla Vienanmeren
rannalle Kemin kaupunkiin. Matkalla poikkeamme Karhumäelle ja Kivatsun
vesiputouksille, jotka ovat Luoteis-Venäjän suurimmat. Vienan Kemistä
matkamme jatkuu laivalla Solovetskiin, jonka aikoinaan Venäjän mahtavimpiin
kuulunut luostari toimi 1920–30-luvuilla vankileirinä. Tutustumme
1400-luvulla perustetun kauniin Solovetskin historiaan ja nähtävyyksiin.
Korkeiden kivimuurien ympäröimän luostarin ympärille levittäytyvä
Solovetskin rauhallinen ja maalauksellisen pikkukylä on näkemisen arvoinen.
Jos vuorovedet suosivat, saatamme myös päästä näkemään Vienanmeren
kuuluisia maitovalaita. Solovetskista palaamme takaisin Vienanmeren yli
Kemiin ja nousemme junaan, joka kiidättää meidät Muurmannin rataa pitkin
valoisassa kesäyössä aamuksi Pietariin. Pietarissa ehdimme vielä aistia
miljoonakaupungin kesätunnelmaa.

LÄHTÖ (ma–su) 22.6.–28.6.
HINTA 1290,- / 7 päivää
HINTAAN SISÄLTYY
Junamatkat 2. luokassa Hki–Pietari–Hki,
Pietari–Petroskoi ja yöjuna Kemi–Pietari makuuvaunussa 4 hengen hyteissä,
laivamatkat Kemi–Solovetsk–Kemi, bussimatka Karhumäki–Kemi, majoitus 2-h.
huoneessa, 5 aamiaista, 4 lounasta ja 2
päivällistä, ohjelman mukaiset opastetut
retket kuljetuksineen (Petroskoi, Kiži,
Kivatsu, Solovetsk), pääsyliput, suomalaisen matkanjohtajan palvelut koko matkan
ajan.
LISÄMAKSUT
1-h. huonelisä 220,2-h. hytti Kemi–Pietari-junassa.
Venäjän viisumi.
JUNA-AIKATAULU
Helsinki–Pietari 11.00–14.27
Pietari–Helsinki 15.30–18.57
HOTELLITIEDOT
Petroskoi: Piter Inn****		
Kemi: Pritšal***		
Solovetsk: Solo**+

Trans-Mongolian

L

egendaarinen junamatka Venäjän ja Mongolian
halki Kiinaan on elämys vailla vertaa. Helsingistä
lähdettyämme pysähdymme ensin Moskovassa,
missä nousemme Siperian-junaan. Matkan edetessä
näkymät vaihtuvat Länsi-Siperian alangon koivikoista
Baikalia ympäröivien vuorten lehtikuusimetsiksi ja Mongolian
ruohoaroiksi junamme kiitäessä taigalla päämääränään 8514
kilometrin päässä oleva Peking.
Välillä junamme kulkee tuntikausia pitkin Baikalin rantaa.
Burjatian maisemat ovat matkan upeimpia ja edessämme
avautuvat Gobin arot ja aavikko mykistävät. Elämys on myös
se, kun junamme kiemurtelee vuoristoisen Pohjois-Kiinan
rotkoja ja laaksoja pitkin.
Teemme matkaa 4 eri junassa 2 hengen makuuhyteissä.
Vaunupalvelijat huolehtivat vaunujen siisteydestä ja
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järjestyksestä. Junamatkalla aika menettää merkityksensä ja
leppoisaa matkantekoamme rytmittävät ulkoilutauot asemilla
ja käynnit ravintolavaunussa.
Junamatkat muodostavat puolet matka-ajasta. Vietämme
7 yötä pysähtymiskohteissamme Irkutskissa, Ulan Batorissa
ja Pekingissä. Viehättävässä Irkutskissa, ”Siperian Pariisissa”,
ohjelmassa on kiertoajelu, museoita ja nähtävyyksiä sekä
päiväretki upealle Baikaljärvelle. Mongolian eksoottisessa
pääkaupungissa Ulan Batorissa käymme kansallismuseossa,
kansanmusiikki- ja tanssiesityksessä ja lamaluostarissa.
Matkan mielenpainuvimpia kokemuksia on yö
paimentolaisjurtassa Tereljin jylhissä maisemissa. Pekingissä
teemme retken Kiinan muurille ja vapaapäivänä voimme
tutustua Keisarilliseen palatsiin ja Beihain puistoon.

Huom! Pyydä tarkempi
matkaohjelma toimistostamme.

Opastettu
matka Pietariin
LÄHTÖ (3 päivää) 27.3.–29.3.
HINTA 440,-

T

saarien rakennuttama Pietari on maailman
kauneimpia kaupunkeja. Tutustumme opastetulla
kaupunkikierroksella sen historiallisen keskustan
häikäisevän kauniiseen arkkitehtuuriin ja nähtävyyksiin.
Matkan aikana on mahdollisuus perehtyä myös kaupungin
monipuoliseen ja vilkkaaseen kulttuurielämään ja
sen aivan omaa luokkaansa olevaan ruokakulttuuriin.
Nautimme päivällisen georgialaisessa ravintolassa
maistellen kaukasialaisen keittiön herkkuja.
Majapaikkamme tyylikäs Rossi-kylpylähotelli sijaitsee
Pietarin ydinkeskustassa lähellä sen pääkatua Nevski
prospektia.

Taideterapiamatka Italian
Montefeltroon
LÄHTÖ 16.5.–23.5.
HINTA 1340,- / (1 viikko)

T

ervetuloa taidematkalle Mona-Lisan synnyinseuduille
Emilia Reggion lumoaviin maisemiin! Oletko
kiinnostunut taiteesta ja haluat kokeilla uusia tapoja
kuvata ympäröivää luontoa tai sisäistä maailmaasi
värien, piirrosten tai vaikka runojen kautta? Sinun ei
tarvitse osata maalata tai runoilla, innostus aiheisiin ja
kokeilunhalu riittävät.
Matkan aikana on rentoutumis- ja tarinatuokioita,
luonnossa työskentelyä ja retkiä lähikyliin. Työskentely
on yksilöllisesti ohjattua, mutta mukana on luonnollisesti
myös jaettuja kokemuksia.
Ohjaaja Tarja Mietala on kuvataiteilija ja taideterapeutti,
joka on pitänyt lukuisia luovuus- ja taidekursseja vuodesta
1996 alkaen sekä järjestänyt omia näyttelyitä ja osallistunut
ryhmänäyttelyihin. Hän on myös toiminut maailmalla
matkanjohtajana yli 30 vuoden ajan.

junamatka
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LÄHTÖ (ma–ma) 14.9.–28.9.
HINTA 3150,- / 15 päivää
HINTAAN SISÄLTYY
Junamatkat 2-h. makuuhyteissä, suomalaisen matkanjohtajan palvelut matkan
aikana, Finnairin reittilento Peking–
Helsinki, hotellikuljetukset kohteissa,
majoitus Irkutskissa, Ulan Batorissa ja
Pekingissä 2-h. huoneissa aamiaisilla, 1
yön jurttamajoitus 2 hengen jurtassa,
ohjelman mukaiset ateriat pysähtymiskaupungeissa, ohjelman mukaiset retket,
kuljetukset, sisäänpääsymaksut, suomalaisen matkanjohtajan ja englanninkielisten kohdeoppaiden palvelut.
LISÄMAKSUT
1-h. huonelisä 300,Venäjän, Mongolian ja Kiinan viisumit.
AIKATAULUT
Tolstoi-juna
Helsinki–Moskova 18.44–09.19
Finnair
Peking–Helsinki
10.55–14.25
HOTELLITIEDOT
Irkutsk: Angara Hotel***		
www.angarahotel.ru
Ulan Bator: Premium Hotel****
www.premiumhotel.mn
Peking: hotelli ***

MatkaMieli Oy

Tulisuontie 1, LT 3
00820 Helsinki
Puh. (09) 58 400 420
Puh. (09) 58 400 422
info@matkamieli.fi
www.matkamieli.fi
Facebook.com/Matkamieli

