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Slovenia-seura tekee tänä vuonna 9. viinimatkansa. Matkalla tulevat tutuiksi vuoriston reunustamat seudut, toskanamaiset viher-
kukkulat ja rannikon venetsialaiskaupungit. Matkalla majoitumme kolme yötä Tolminin kaupungissa ja neljä yötä meren äärellä 
ihastuttavassa venetsialaiskaupungissa Piranissa.
Lennot Helsingistä ovat tällä kertaa Venetsiaan, sillä Finnair perui maaliskuun  lopulla koko kesän lentonsa Ljubljanaan. Finnairin 
peruutus aiheuttaa matkustamiseen yhden epämukavuuden: niin meno kuin paluu edellyttää varhaista heräämistä. Mutta jos sen 
kestää, niin matka Venetsian lentokentältä Sloveniaan ei ole mitenkään vaikea, sillä lentokentältä meidät hakee slovenialainen 
bussi, joka meidät myös sinne vie paluumatkalla.

MATKAOHJELMA

Perjantai 26.8.
Finnairin suora lento Helsingistä Venetsiaan klo 7.05. Venetsian lentokentälle saavumme klo 9.05. Ajamme sieltä omalla bussilla 
kohti Tolminin kaupunkia ja hotelli Dvorecia. Matka ilman paussia kestäisi kolmisen tuntia, mutta suunnitelmissa on, että pysäh-
tyisimme varhaiselle lounaalle reitin varrella sijaitsevaan Gorizian kaupunkiin Italian puolella. Olimme siellä joitakin vuosia sitten 
viinimatkalla. Huoneet Tolminin hotellissa vapautuvat vasta iltapäivällä, joten ehdimme hiukan oleillakin Goriziassa. Sieltä bussi 
vie meidät tunnissa Tolminiin. Kaupunki sijaitsee kahden joen välissä, Tolminkan ja Socan. Majoittuminen ja tervetuliaiskuohuviini 
hotellissa. Ilta vapaa.
Hotel Dvorec, Mestni trg 3, 5220 Tolmin. https://www.hoteldvorec.com/en

Lauantai 27.8.
Aamiainen hotellissa.
Aamupäivä vapaa. Puolilta päivin lähtö Goriska Brdaan, jota myös 
Slovenian Toskanaksi kutsutaan vihreiden kukkuloittensa ja pittores-
kien kyliensä vuoksi. Nautimme lounaan hyvällä näköalapaikalla Kabaj 
Morelissa klo 13. Sieltä siirrymme luomuviinitila Ferdinandille, Goriska 
Brdassa sekin. 
Jasmina ja Matjaz Cetrticin tilalla kypsyy niin alueen perinteisiä rypäleitä 
kuin kansainvälisiäkin. Viinityyppejä on kolmenlaisia: teräksessä tehtyjä 
raikkaita viinejä, vuoden pari kypsytettyjä erityisen mineraalisia viinejä ja 
rustiikkisia alkuviinejä, joihin käytetään vanhimmista viiniköynnöksistä 
kerättyjä rypäleitä. Ne käyvät omilla luonnollisilla hiivoillaan. Alkuviinit 
kypsyvät vuoden eikä niitä suodateta eikä kirkasteta. Maistelemme 5-6 
viiniä, maistelumaksu 25 €/henkilö.
Ennen paluuta Tolminiin käväisemme Goriska Brdassa sijaitsevassa 
Smartnon linnoituksessa ja Dobrovon linnassa.
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Sunnuntai 28.8.
Aamiainen hotellissa.
Rauhallisen aamun jälkeen lähdemme taas kohti vihreiden kukkuloiden Goriska Brdaa. Tällä kertaa nautimme omakustanteisen lou-
naan paikallisessa ravintolassa puron äärellä. Tarjolla on hyvää, monella tavalla valmistettua kalaa, mutta muutakin on valittavana.
Ruokailun jälkeen maistelemme taas viiniä, nyt hiukan poikkeuksellisissa merkeissä. Lähdemme viinitilalle nimeltä UOU, mikä ei ole 
ilmaisu VOW! sloveeniksi, vaan tarkoittaa härkää. Härkä oli aikanaan välttämätön työjuhta viininviljelyssä Goriska Brdassa ja siihen 
liittyvät myös ne piirteet, jotka tällä seudulla ovat auttaneet ihmisiä jaksamaan: vahvuus, kestävyys ja jääräpäisyys. Näin on saatu 
2010-luvullakin aikaan se, minkä tuloksena maistelemme viinejä: pelastettua jopa 100-vuotiaita viinitarhoja tuholta ja palautettu ne 
viinintuotannolle. Projekti on nimeltään Hylättyjen viinitarhojen yhteenliittymä. Hankkeen keulamies on ollut ja on Marinko Pintar. 
Hänen luonaan maistelemme viiniä, oransseja ja punaisia, joiden rypäleet on korjattu eri puolilta näitä vanhoja viinitarhoja. 
Maistelumaksu 20€/henkilö sisältää lukuisia viinejä sekä ruokaisaa purtavaa viininmaistelun yhteydessä.
Iltapäivällä paluu Tolminiin ja ilta on vapaa kaupungin tarjonnasta nauttimiseen.

Maanantai 29.8.
Aamiainen hotellissa.
Aamiaisen jälkeen lähtö Tolminista kaikki matkatavarat mukana. Vaihdamme hotellia ja suuntaamme kohti rannikkoa. Matkalla 
pysähdys Vipava-joen laaksossa, ylätasangon juurella sijaitsevassa Vrhpoljen kylässä, missä maistelemme Vina Krapezin luonnollisia 
viinejä puolelta päivin. Viinit nautitaan kotona tehtyjen lihatuotteiden, paikallisen juuston ja leivän kera. Sloveniassa viinimaisteluun 
liittyy useimmiten ainakin leipää ja juustoa. Viinimaistelu, 6 viiniä, maksaa 18 €/henkilö.
Maistelun jälkeen matka jatkuu kohti rannikkoa, mutta vielä yhdellä tauolla. Ruokailemme tryffeliseudulla vihreyden keskellä mai-
niossa Gostilna Jakominissa. Tämä ruokailu kuuluu matkan hintaan. Toinen majapaikkamme on upea Hotel Piran. Olemme siellä vii-
meistään klo 19. Hotelli sijaitsee Piranin vanhassa keskustassa meren rannalla, joten bussilla ei pääse sen eteen. Käveltävää hotellille 
on vajaa kilometri. Mutta hotellista käveleekin sitten vain viidessä minuutissa sekä rannan hyviin ravintoloihin että Piranin viehättä-
vän  keskusaukion kahviloihin ja jäätelöbaareihin. Ilta vapaa.
Hotel Piran, Stjenkova 1, 6330 Piran. http://hotel-piran.si

Tiistai 30.8.
Aamiainen hotellissa.
Aikaa käyskennellä Piranissa ja ympäristössäkin, sillä vasta klo 14 lähdemme maistelemaan viinejä Korenika&Moskonille, joka sijait-
see venetsialaiskaupunki Izolan lähellä sisämaassa.
Korenika&Moskon on matkamme suurin viinintekijä, sillä on viinitarhoja 25 hehtaaria. Se on Sloveniassa paljon. Kaikki viininsä on 
Demeter-sertifioituja. Kyseessä on siis biodynaaminen viinitila. Laajassa viinivalikoimassa on sekä tuoreita viinejä että pidempään 
kypsytettyjä ja erityisen hyviltä palstoilta kerätyistä rypäleistä tehdyt cru-viinit. Maistelemme 5 viiniä, leivän ja juuston kera ja voim-
me tutustua viinikellariinsa. 
Maistelumaksu on 20 €/henkilö. Paluumatkalla hotelliin pysähdys Izolassa. Aikaa on vaikkapa kahvihetkeen tai vain kävelyyn.
Ilta vapaa.

Keskiviikko 31.8.
Aamiainen hotellissa.
Vapaapäivä kaikille. Jokainen voi tehdä mitä haluaa. Lähteä muualle Sloveniaan tai vaikka Triesteen Italian puolelle. Tai Kroatiaan: Pi-
ranista lähtee laivoja mm. Rovinjin venetsialaiskaupunkiin Istrian niemimaan eteläosaan. Oppailta saa vinkkejä, mutta myös Piranin 
turisti-infoa kannattaa hyödyntää vapaapäivän suunnittelussa. 
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Torstai 1.9.
Aamiainen hotellissa.
Suuntaamme puolen päivän jälkeen taas Vipava-joen laaksoon. Tällä kertaa Orehovican kylään, missä vierailemme Franc ja Samo 
Premrnin luomuviinitilalla, Pasji repissä. Viininsä käyvät omilla hiivoillaan eikä niitä suodateta tai kirkasteta. Punaviinit kypsyvät 
vähintään puolitoista vuotta ja valkoviinit tekeytyvät kuorineen, joten niistä tulee oranssiviiniä, jota kypsytetään. Täälläkin luvassa 
juustoa, leikkeleitä ja leipää maistellessamme 5-6 viiniä. Maistelumaksu 20€/henkilö.
Paluu hotelliin ja ilta vapaa. Joskin nyt viimeistään olisi pakattava matkatavarat, sillä aamulla lähdemme hyvin varhain paluumatkalle.

Perjantai 2.9.
Varhainen lähtö hotellista. Bussimatka Piranista Venetsian lentokentälle kestää kolmisen tuntia. Pyrimme neuvottelemaan hotellin 
kanssa matkaeväistä bussimatkalle. Lento Helsinkiin lähtee klo 9.50 ja Helsingissä olemme klo 13.40.

Matkan hinta ja ilmoittautuminen
• Matkan hinta seuran jäsenille on 960 euroa/henkilö jaetussa 2 hengen huoneessa ja 1310 euroa/henkilö 1 hengen huo-

neessa. 1-hengen huone on hinnakas Piranin hotellissa, joten kannattaa miettiä huonekumppania.
• Hintaan sisältyvät majoitukset aamiaisineen, bussikuljetukset Sloveniassa ja yksi yhteinen ruokailu. Lennot tulevat lisäksi. Mat-

kailija voi ostaa lennot itse tai seura voi ostaa ne hänen puolestaan Kon-Tiki Toursilta, jolta olemme jo vuosia ostaneet viinimat-
kojen lentoliput niille, jotka eivät osta niitä suoraan.

• Matka maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen lasku on 391 euroa, joka kattaa Finnairin lennot. Laskuttaja on Kon-Tiki Tours, ja 
lasku tulee touko-kesäkuun vaihteessa. Tuota laskua ei luonnollisestikaan lähetetä niille matkaajille, jotka ilmoittavat ostavansa 
lentolippunsa itse.

• Loppuerän matkan hinnasta Slovenia-seura laskuttaa heinäkuussa.
• Mahdolliset lento- ja linja-autoyhtiön perimät ylimääräiset polttoainelisämaksut lisätään matkan hintaan.
• Viinimaistelut ja ruokailut eivät sisälly matkan hintaan ellei ohjelmassa toisin mainita, ja ne maksetaan paikan päällä käteisellä.
• Matka toteutuu, jos matkalle ilmoittautuu vähintään 25 henkilöä.
• Pidätämme oikeuden tarvittaviin muutoksiin.
• Oppaina matkalla ovat viiniasiantuntija Lena Björklund ja Slovenia-seuran varapuheenjohtaja Auli Sarvikivi.

1 - Tolmin
2 -  Goriška brda
3 - Vipava laakso
4 -  Piran
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HUOM! Kyseessä ei ole matkapakettilain tarkoittama matkapaketti vaan Slovenia-seuran jäsenilleen suunnittelema matka. Muistathan 
ottaa matkavakuutuksen. Eurooppalainen sairausvakuutuskortti toimii Sloveniassa hyvin, ja se kannattaa pitää matkalla mukana. Kortin 
saa Kelasta.

Lisätiedot ja alustava ilmoittautuminen 23.4.2022 mennessä sähköpostilla: Lena Björklund bjrklundlena@gmail.com tai Auli 
Sarvikivi aulisarvikivi@gmail.com

Alustavilla ilmoittautumisilla kartoitamme seuran jäsenten kiinnostusta yhteiseen matkailuun, johon korona toi useamman vuoden 
paussin. Teimme edellisen viinimatkan Sloveniaan syyskuussa 2019.

Sitovat ilmoittautumiset 20.5.2022 mennessä.
Jo alustavien ilmoittautumisten jälkeen kerromme ilmoittautuneille matkalle lähdön näkymistä.

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä:
• hankitko lentoliput itse
• onko sinulla ruoka-aineallergioita tai erikoisruokavalio
• kenen kanssa haluat majoittua


