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teemaan yhdistyy aina paikallinen kulttuuri, historia ja nykypäivä. Toteutamme matkoja niin yksittäisille matkaajille kuin ryhmillekin. 
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Kun perinteiset rantalomat eivät enää kiinnosta, on aika suunnata aktiivi-
lomalle ja tutustua lähemmin kohdemaan luontoon, ihmisiin ja kulttuuriin. 
Harrastematkat saavuttavat kasvavaa kiinnostusta paljon matkustelleiden 
aikuisten ihmisten keskuudessa. Vuoden 2016 matkatarjontaamme on 
jälleen muokattu pyrkien huomioimaan saamamme asiakaspalaute. 

Matkoilla on opettajina ja oppaina oman alansa ja kohdemaan osaajia. 
Matkaohjelmat ovat tiiviitä ja monipuolisia. Ryhmät ovat pieniä, jotta kaikki 
ehtivät saada opetusta. Samanhenkisessä seurassa viihdytään ja silloin 
syntyy myös uusia ystävyyksiä. Perusajatuksena on, että matkoillemme 
voi huoletta lähteä ilman omaa matkakumppania. Saman aiheen ja aika-
taulun parissa toimivat matkalaiset voivat jakaa huoneen samaa suku-
puolta olevan ryhmäläisen kanssa välttyen näin yhden hengen huoneen 
lisämaksulta.

Matkoillamme tärkeässä roolissa ovat myös yhteiset illanvietot muka-
vassa seurassa, maittavan ruoan ja juoman parissa. Ryhmän mukana 
on koko matkan ajan suomenkielinen opas, joka huolehtii asioiden suju-
misesta, ryhmän viihtyvyydestä ja organisoi yhteistä ohjelmaa sekä 
tiedottaa paikallistapahtumista.

Välimeren kohteisiin Kreikkaan ja Kroatiaan matkaamme aina suorilla loma-
lennoilla. Rajallisen osanottajamäärän ja lentopaikkojen vahvistamisen 
vuoksi suosittelemme varmistamaan mukaanpääsynne tekemällä matka-
varauksenne mahdollisimman aikaisin jo vuoden alussa. Aina kannattaa 

kuitenkin kysyä paikkoja myös lähempänä lähtöä. Useimpien matkojen 
toteutuminen edellyttää vähimmäisosanottajamäärää, joten senkin vuoksi 
osallistujamäärän tulee olla tiedossamme hyvissä ajoin.

Tähän esitteeseen on kerätty vain tärkeimmät tiedot matkoista.
Täydelliset matkakuvaukset lisätietoineen ja linkkeineen saatte 
internetsivuiltamme www.matkapaletti.fi tai ottamalla yhteyttä 
sivuillamme olevan varaus/palautelomakkeen välityksellä tai sähkö-
postilla info@matkapaletti.fi. Rajoitetusti olemme tavoitettavissa 
myös puhelimitse numerossa 010 320 2690.

Internetsivuiltamme löydätte tietoa myös vuoden 
mittaan tulevista mahdollisista uusista matkoista.

Kaikki erikoismatkamme on suunniteltu huolella ja 
sydämellä. Hintalaatu-suhdetta on kiitelty erittäin 
hyväksi. Saamamme asiakaspalautteen perusteella 
olemme oikealla tiellä ja voimme suositella 
matkojamme vilpittömästi kaikille harraste- ja 
teemamatkailusta kiinnostuneille aktiivisille 
seikkailijoille.

Tapaamisiin matkoillamme!   

Päivi Tossavainen
paivi.tossavainen@matkapaletti.fi
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Yhdistä huvi ja hyöty - 
lähde harrastematkalle
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KULINAARIA JA KULTTUURIA 

ATEENASSA                  22.-29.10.

KAUAN ODOTETTU UUTUUS! 

KREIKAN SAARIHYPPELY 

KYKLADIEN SAARILLA

Ruoka- ja kulttuurimatka länsimaisen sivistyksen kehtoon.

Kuljemme Ateenan keskustan kujia ja etsimme kulinaarisia 
elämyksiä ja kokemuksia. Tutustumme parhaisiin leipomoihin, 
herkkukauppoihin, gyrospita- ja souvlakiravintoloihin, istahdamme 
välillä kafenioneissa tai maistelemme viinejä, kiertelemme suuressa 
kauppahallissa, museoissa ja taidegallerioissa unohtamatta 
Akropoliin kukkulaa ja sen alle levittäytyvää vanhan-
kaupungin aluetta Plakaa, joka tavernoineen ja 
bouzouki-ravintoloineen on monille sitä 
aidointa Ateenaa. 

Lähde mukaan ikimuistoiselle 
suurkaupunkimatkalle, 
rennosti nauttien! 

10.-17.9.

17.-24.9.

Lähde saarihyppelylle moottoripurjelaivalla. 
Asu ja seilaa viikko Kapetan Antonis 
II-nimisellä moottoripurjeveneellä. Seikkailu 
alkaa Lavrionin satamasta Attikan niemimaalta, 
josta ennätämme ensimmäiseksi yöksi Kean 
saarelle. Matka jatkuu viikon kuluessa Syrokselle, 
Parokselle, Naxokselle, Tinokselle ja Androkselle. 
Jokaisella saarella tutustumme saaren oma-
leimaiseen elämään ja paikallisiin nähtävyyksiin. 
Tärkeässä roolissa matkalla on tietenkin meri- 
ja satamaelämä ja tutustuminen herkulliseen 
kreikkalaiseen ruokaan paikallisissa tavernoissa. 
Saarilla voit viettää omaa aikaa, kierrellä ja uida 
tai osallistua patikkaretkille saaren sisäosiin. 

Nämä matkat tulevat täyttymään nopeasti, 

joten varaa paikkasi niin pian kuin mahdollista! 

TUTUSTUMISHINTAAN

 1250 /hlö/2hh:ssa 

(norm. 1395 €)

(huom. täysihoito)

UUTTA!  UUTTA!  UUTTA!

VAIN 

MEILTÄ!
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Kesällä tarjoamme uutta patikointimatkaa Paroksen saarella, 
joka kuuluu Kykladien saariryhmään. Viikon aikana patikoidaan 
vanhoja bysanttilaisen ajan kivettyjä teitä sekä hiekkapolkuja, 
jotka polveilevat vuortenrinteillä ja laaksoissa. Poikkeamme 
pienissä ja idyllisissä kylissä, pysähdymme kahvitauoille 
ukkokuppiloihin, maistelemme aitoja kreikkalaisia herkkuja 
paikallisten suosimissa tavernoissa ja uimme rantakylien 
vilvoittavissa merenaalloissa. Tutustumme myös saaren viinin-
tuotantoon vierailemalla viinitilalla ja viinimuseossa sekä 
maistelemalla viinejä viiniklubilla. Yhtenä päivänä ehdimme 
piipahtaa laivalla myös viereisellä Antiparoksen saarella 
ihailemassa upeaa tippukiviluolaa. Illat jäävät rentoutumiselle; 
saatat istahtaa rantatavernaan tai Parikian kaupungin 
kapeille kujille,  maistaa lasillisen paikallista anisviinaa ja 
antautua  filosofisille keskusteluille paikallisasukkaiden tai 
mukavien reissukavereiden kanssa.

KYLÄKULTTUURIA JA 

PATIKOINTIA  

PAROKSEN SAARELLA 

KREIKASSA
Koe Rethimnonin läänin kiehtovimmat nähtävyydet 

viikon bussi-kiertomatkalla. Matkaohjelma on 

monipuolinen sisältäen historiaa, kulttuuria, 

luostareita, museoita, idyllisiä pikkukyliä, 

kreetalaista ruokaa ja paljon muuta; kaikki 

tämä tietenkin mukavassa seurassa. 

Majoitus hyvätasoisessa Ideon-hotellissa 

Rethimnonin kaupungissa, venetsialaisen 

sataman ja vanhankaupungin vieressä. 

Suomenkielinen opastus ja oppaan palvelut koko 

viikon ajan. Tutustu päiväkohtaiseen ohjelmaan 

nettisivuillamme.

LISÄTIETOJA KAIKISTA 

TÄMÄN AUKEAMAN 

UUTUUS-MATKOISTA

WWW.MATKAPALETTI.FI

UUTUUS 

KIERTOMATKA  KREETALLA

Tulossa myös 

JOOGAMATKA 

KREIKKAAN

yydet

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoo oo ooo
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Kostean talvikauden jälkeen kevätaurinko herättää luonnon kukka-
loistoon. Luonnossaliikkuja löytää jylhän ja karun maiseman keskeltä 
toinen toistaan kauniimpia kevään kukkia. Vuortenrinteet ja tasangot 
hohtavat tuoretta vihreyttä, jonka seassa piilottelevat lukuisat eri 
orkidealajit, tulppaanit, vuokot ja anemonet. Villivihannekset nousevat 
sateiden jälkeen elinvoimaisina tarjoten terveellistä syötävää niin 
paikallisille kuin matkailijoillekin. Yrttien aromit leijuvat ilmassa 
houkutellen kulkijaa tutustumaan paremmin kreetalaisiin luonnon-
antimiin. Kreetalla tunnetaan noin 1800 erilaista kasvia, joista noin 
kymmenen prosenttia on endeemisiä.

Ohjelma Tämä matka on normaaleja patikointimatkojamme 
kevyempi vastaten vaativuudeltaan Patikointia kulttuurin 

alkulähteillä –matkan ohjelmaa. Vaellamme viitenä päivänä 
helpohkossa maastossa ja tarkkailemme rauhassa polun 
varsien ja niittyjen kasveja. Meillä on aikaa ihailla maisemia, 
valokuvata ja tutustua löytämiimme kasveihin unohtamatta 

kuitenkaan liikkumista. Viikon aikana ehdimme kokea 
monipuolisesti Kreetan luontoa, sen värejä ja tuoksuja 

sekä nauttia leppoisasta tunnelmasta keväisen 
luonnon helmassa. Vierailemme myös Maravelin 
yrttitilalla tutustuen siellä kasvatettaviin rohdos-

kasveihin ja valmistamme omin käsin runsaan ja 
terveellisen villivihanneksista koostuvan aterian.

 

Iltaisin on mahdollista kokoontua yhteen joko takan ääressä hotellilla 
tai paikallisessa tavernassa ja keskustella yrteistä ja kasveista. 
Retkipäivien kokonaispituus on noin kuusi tuntia.

Terveys ja kunto Kukkamatkan patikoinnit edellyttävät normaalia 
terveydentilaa ja kohtuullisen hyvää peruskuntoa sekä hyvin sisään-
ajettuja urheilujalkineita. Vaelluskengät eivät ole välttämättömät, 
mutta suositeltavat. 

Vaikeusasteet: * - **-tähteä

Paikka Spilin kylä ja Rethimnon ympäristöineen.

Majoitus on ensin Spilin kylässä Green Garden hotellissa (3 vrk) 
ja loppuviikko Rethimnonin kaupungissa Ideon hotellissa (4 vrk) 
jaetuissa kahden hengen huoneissa. 
Ideon hotellin sivut www.hotelideon.gr

Katso lisätiedot matkasta 
www.matkapaletti.fi

10.-17.4.

KUKKALOISTOA, YRTTEJÄ JA KOKKAUSTA

KREETAN KEVÄÄSSÄ

, j j j
sta tunnelmasta keväisenekä nauttia leppoisas
ailemme myös Maravelinnnon helmassa. Viera
lä kasvatettaviin rohdos-ttitilalla tutustuen siel

me omin käsin runsaan jasveihin ja valmistamm
ksista koosoooooooooooooooooooooooooo tuvan aterian.rveellisen villivihannek
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Matkat/lentoaikataulu 

Suorat Norwegianin lennot Helsinki-Hania-Helsinki,
lentoaika n.4t. Lennon numero DY5880/ DY5881

•  Menolento sunnuntai Helsinki - Hania 06:05-10:00
•  Paluulento sunnuntai Hania - Helsinki 10:45-14:35

Perillä bussikuljetukset Hania - Spili - Rethimnon - Hania.

Hinta on alk. 1145 euroa/hlö/2hh

Hintaan sisältyy: suorat lomalennot, lentokenttä-
kuljetukset Kreikassa, majoitus jaetussa 2 hh:ssa, 
tervetulotilaisuus, tervetuloateria, aamiaiset, viitenä 
päivänä n. 6 tunnin opastettu vaellusretki yrtti- ja 
kukkateemalla, kuljetukset vaellusreittien alkuun ja 
takaisin hotellille, vaelluspäivinä taukokahvi/tee ja 
ruokailut kylätavernoissa sisältäen veden ja talonviinin, 
läksiäisillanvietto ja läksiäisateria.

Lisäksi mukavaa yhdessäoloa, omakustanteisia 
illanviettoja eri tavernoissa ja oppaan palvelut 
koko matkan ajan.

Lisämaksusta: majoitus yhden hengen huoneessa 
110 euroa/vko.

okenttä-an sisältyy: lennsuorat lomal not, lentoHintaaMatkat/lentoaikataulu 
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Kreetan saarella on moni-ilmeisen luonnon lisäksi tarjottavanaan 
pitkä ja dramaattinen historia. Luonnossaliikkuja taivaltaa monesti pit-
kin antiikin aikaisia polkuja ja kohtaa lukuisia jäänteitä mm. doorilaiselta, 
roomalaiselta ja bysanttilaiselta aikakaudelta. Tällä matkalla kuljemme 
pieniksi kyliksi kutistuneiden muinaisten kaupunkivaltioiden raunioilla 
ja alueilla, joita asuttivat jo varhaiset minolaiset 4000 vuotta sitten. 
Karu luonto jylhine vuoristoalueineen ja kymmenine syvine rotkoineen 
on antanut oman leimansa tämän ylvään ja värikkään kulttuurin 
syntyyn. Kreetalla kukoistaa voimallisesti edelleen myös kyläkulttuuri 
ja perinteinen maailmanlaajuisesti tunnustettu terveellinen ruoka-
valio; paikalliset sankarit urotekoineen elävät tarinoissa ja musiikilla 
ilmennetään kansan luonnetta ja vahvoja tuntoja.

Ohjelma Tämä matka on suunniteltu normaaleja patikointi-
matkojamme kevyemmäksi vastaten vaativuudeltaan kevään 

Kukka- ja yrttimatkaa. Ohjelmassa yhdistyvät hieman 
kevyemmät kävely-retket luonnossa ja tutustuminen 

Kreetan historiaan, kulttuuriin ja paikallisten 
kylätavernojen terveellisiin antimiin. 

Kuljettavat reitit ovat helpohkoja; patikoimme rauhallisessa tahdissa 
pääosin hiekka-teitä ja poikkeamme silloin tällöin aasipoluille ja 
kivisille kalderimeille. Meillä on aikaa rauhassa nauttia luonnosta ja 
kreetalaisesta maalaismaisemasta tuoksuineen ja äänineen. Useimpina 
päivinä istumme kahvitauolle johonkin piskuiseen kyläkahvioon ja 
joinakin päivinä kannamme mukanamme maistuvat piknikeväät. 
Eri päivinä nousee esille erilaiset teemat, minkä lisäksi kuulemme 
monipuolisesti Kreetan värikkäistä vaiheista ja ihmisten elämästä 
tällä karulla, kauniilla ja vieraanvaraisella saarella.

Terveys ja kunto Kulttuuripatikoinnin kävelyretket 
edellyttävät normaalia terveydentilaa ja hyvää 
peruskuntoa sekä hyviä jalalle ja kävelyyn 
sopivia urheilujalkineita. Vaelluskengät eivät 
ole välttä-mättömät, mutta suositeltavat. 

Vaikeusasteet: * ja **-tähteä

Majoitus on Rethimnonin kaupungissa 
viihtyisässä Ideon hotellissa 2 hh:ssa. 
Hotellin omat sivut www.hotelideon.gr

PATIKOINTIA KULTTUURIN 

ALKULÄHTEILLÄ KREETALLA
Kevät 17.-24.4.

   Syksy 2.-9.10.
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Matkat/lentoaikataulu 

Suorat Norwegianin lennot Helsinki-Hania-Helsinki,
lentoaika n.4t. Lennon numero DY5880/DY5881

•  Menolento sunnuntai  Helsinki - Hania 06:05-10:00
•  Paluulento sunnuntai Hania - Helsinki 10:45-14:35

Perillä bussikuljetukset Hania - Rethimnon - Hania.

Hinta on alk. 1145 – 1195 euroa/hlö/2hh

Hintaan sisältyy: suorat lomalennot, lentokenttä-
kuljetukset Kreikassa, majoitus jaetussa 2 hh:ssa, 
tervetulotilaisuus, tervetuloateria, aamiaiset, viitenä 
päivänä n. 6-7 tunnin opastettu patikointiretki, kulje-
tukset reittien alkuun ja takaisin hotellille, vaellus-
päivinä taukokahvi/tee ja ruokailut kylätavernoissa 
sisältäen veden ja talonviinin, läksiäisillanvietto ja 
läksiäisateria. Lisäksi mukavaa yhdessäoloa,
illanviettoja eri tavernoissa ja oppaan palvelut 
koko matkan ajan.

Lisämaksusta:  majoitus yhden hengen huoneessa 
150 euroa/vko.

ä--ältyy: not, lsuorat lomalenn entokenttäHintaan sisäMatkat/lentot ikaik tataulu 
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MIRTOSIN MINOLAISET POLUT

KAAKKOIS-KREETALLA

Mirtos, vuoden 2015 uutuuskohteemme, on pieni ja idyllinen löytö 
Kreetan kaakkoisrannikolla. Tämä rantakylä piilottelee sivussa turis-
tien valtavirroilta, mutta nyt sinulla on mahdollisuus tutustua mat-
kassamme tähän viehättävään ja rauhalliseen pikkukylään. Kylä 
huokuu verkkaista harmoniaa ja se soveltuukin rauhaa rakastaville, 
joskin sieltä löytää myös monia mukavia paikkoja istua iltaa ja 
nauttia paikallisista kreetalaisista herkuista mukavassa seurassa. 
Pohjoispuolen vuoret suojaavat kylää pohjoistuulilta ja etelässä 
Libyanmeri tuo lämmintä ilmaa tehden Mirtosin kylästä yhden 
Kreetan lämpimimmistä paikoista.

Ohjelma Tämä matka on suunniteltu hivenen normaalia patikointi-
matkaa kevyemmäksi vastaten vaativuudeltaan Patikointia kulttuurin 
alkulähteillä -matkaa. Ohjelmassa yhdistyvät patikointiretket luon-
nossa ja tutustuminen Kaakkois-Kreetan minolaisen ajan jäänteisiin, 
historiaan, kulttuuriin ja paikallisten kylätavernojen terveellisiin 
antimiin. Kuljettavat reitit ovat helpohkoja; patikoimme rauhallisessa 
tahdissa pääosin hiekkateitä ja aasipolkuja, mutta myös kivisempiä 
rotkonpohjia. Meillä on aikaa nauttia rauhassa luonnosta ja kreeta-
laisesta maalaismaisemasta tuoksuineen ja väreineen. Useimpina 
päivinä istumme kahvitauolle johonkin piskuiseen kyläkahvioon ja 
joinakin päivinä kannamme mukanamme piknik-eväät. 

Eri päivinä nousevat esille erilaiset teemat, minkä lisäksi kuulemme 
monipuolisesti Kreetan värikkäistä vaiheista ja ihmisten elämästä 
tällä moni-muotoisella, kauniilla ja vieraanvaraisella saarella.

Terveys ja kunto Tämän patikointiviikon kävelyretket edellyttävät 
normaalia terveydentilaa ja hyvää peruskuntoa. Suosittelemme 
kunnollisia vaelluskenkiä tai hyvin ”sisäänajettuja”, jalalle ja kävelyyn 
sopivia urheilujalkineita. 

Vaikeusasteet: ** ja ***-tähteä

Majoitus on Mirtosin kylässä viihtyisässä Kastro 
huoneistohotellissa 2 hh:ssa. Piha-alueella on 
kaunis puutarha ja uima-allas. 
Hotellin omat sivut www.kastromyrtos.gr

Kevät 24.4.-1.5.

10  HARRASTEMATKAT 2016     
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Matkat/lentoaikataulu 

Suorat Finnairin lennot Helsinki-Iraklion-Helsinki,
lentoaika n.4t. Lennon numero AY943/AY944.

•  Menolento sunnuntai Helsinki - Iraklion 07:20-11:15

•  Paluulento sunnuntai Iraklion - Helsinki 12:10-15:55

Perillä bussikuljetukset Iraklion - Mirtos - Iraklion.

Hinta on alk. 1195 euroa/hlö/2hh

atkat/lentoaikataulu

           www.matkapaletti.fi    info@matkapaletti.fi    010 320 2690

Hintaan sisältyy: suorat lomalennot, lentokenttä-
kuljetukset Kreikassa, majoitus jaetussa 2 hh:ssa, 
tervetulotilaisuus, tervetuloateria, aamiaiset, viitenä 
päivänä n. 6-7 tunnin opastettu patikointiretki, kulje-
tukset reittien alkuun ja takaisin hotellille, vaellus-
päivinä taukokahvi/tee ja ruokailut kylätavernoissa 
sisältäen veden ja talonviinin, läksiäisillanvietto ja 
läksiäisateria. Lisäksi mukavaa yhdessäoloa, illan-
viettoja eri tavernoissa ja oppaan palvelut koko 
matkan ajan

Lisämaksusta: majoitus yhden hengen huoneessa 
135 euroa/vko.
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Patikkamatkalla kohtaat aidon Kreetan, joka on eri vuodenaikoina 
hyvin erilainen. Kevään matkoilla on luonto vehreimmillään ja pää-
set nauttimaan upeasta kukkaloistosta. Syksyllä puolestaan luonto 
seestyy ja kypsyy värikylläiseen sadonkorjuuaikaan. Viikon patikointi-
matka Rethimnonin ympäristöön tarjoaa mahdollisuuden tutustua 
lähietäisyydeltä Kreetan karun kauniiseen luontoon, kasvillisuuteen, 
pikkukyliin ja paikallisiin ihmisiin. 

Ohjelma Retket alkavat iltapäiväpatikointia lukuunottamatta aamulla, 
jolloin osanottajat haetaan hotellilta. Päivän ensimmäinen osuus 
kestää noin 2,5 tuntia, jonka jälkeen pidetään kahvi/teetauko 

kreetalaisessa kyläkahvilassa tai luonnonhelmassa. Päivän toinen 
osuus kestää myös noin 2,5 tuntia ja se päättyy aitoon kylä-

tavernaan, jossa nautimme yhdessä perinteisen kreetalaisen, 
paikallisista raaka-aineista valmistetun aterian. Matkaan 
sisältyy viisi patikointipäivää vaihtelevissa maastoissa ja 
maisemissa. Patikointireitit kulkevat pääosin hiekkateitä 

ja ikiaikaisia aasipolkuja. Kreetan pinnanmuodostus 
on varsin vaihtelevaa ja korkeuseroja reiteillä 

on noin 150-300 metriä.

Terveys ja kunto Patikoinnit edellyttävät hyvää peruskuntoa, kestä-
vyyttä ja normaalia terveydentilaa sekä hyvin sisäänajettuja jalkineita.

Tärkeää on jalkineiden nilkoille antama tuki, joten perinteiset vaellus-
kengät ovat suositeltavat. Patikoinneilla on hyvä olla mukana pieni 
päiväreppu, aurinkohattu, vesipullo, aurinkovoidetta sekä kelinmu-
kainen vaatetus. Kts. varustelista. Ennen matkaa kannattaa tehdä 
pieni kunnon kohennus ja etenkin nousuvaiheita ajatellen käyttää 
portaita hissin asemasta.

Rethimnonin patikointien vaikeusasteet: ** ja ***-tähteä

Majoitus on Rethimnonin kaupungissa, viihtyisässä 
Ideon hotellissa 2 hh:ssa. Ideon sijaitsee erin-
omaisesti vanhan kaupungin ja venetsialaisen 
sataman tuntumassa. 
Hotellin omat sivut www.hotelideon.gr

PATIKOINTIMATKAT 

RETHIMNONIN YMPÄRISTÖÖN KREETALLE

Syksy 9.-16.10.

12  HARRASTEMATKAT 2016                
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Matkat/lentoaikataulu 

Suorat AirFinland Holidays:n lomalennot 
Helsinki-Hania-Helsinki,
lentoaika n.4t. Lennon numero OF461/OF462

•  Menolento lauantai  Helsinki - Hania 06:00-09:50
•  Paluulento lauantai Hania - Helsinki 10:50-14:40

Perillä bussikuljetukset Hania - Rethimnon - Hania.

Hinta on 1175 – 1195 euroa/hlö/2hh

Hintaan sisältyy: suorat lomalennot, ateriat lennolla, 
lentokenttäkuljetukset Kreikassa, majoitus jaetussa 

Lisämaksusta: majoitus 1 hh:ssa 100 – 145 euroa/
vko. Mahdollisuus mies- tai naispaikkaan mikäli jako

1

PATIKOINTIEN 

VAIKEUSASTEET
*  helppo patikointi pääosin tasamaalla, lenkkitossut 
riittävät jalkineiksi

**  melko helppo patikointi, loivia nousuja, jonkin 
verran kivisiä polkuja, lenkkitossut tai vaelluskengät 
riittävät jalkineiksi

***  pitkä patikointi, kohtuulliset korkeuserot, vaativa 
maasto, kivisiä polkuja, vaelluskengät suositeltavat

****  haasteellinen patikointi, vaativia nousuja ja 
laskuja, vaativa maasto, kivisiä polkuja, ei korkean-
paikankammoisille, vaelluskengät välttämättömät

*****  erittäin haasteellinen patikointi, jyrkkiä nousuja 
ja laskuja, erittäin vaativa maasto, polut osin kapeilla 
kielekkeillä, vain kokeneille vaeltajille, ei korkeanpaikan-
kammoisille, vaelluskengät välttämättömät

VARUSTELISTA 

PATIKOINTIMATKALLE
Patikoinneilla on hyvä olla mukana ainakin pieni päivä-
reppu, aurinkohattu, vesipullo, aurinkovoidetta, aurinko-
lasit sekä kelinmukainen vaatetus; varhain keväällä 
ja myöhään syksyllä myös sadevarusteet voivat olla 
tarpeellisia. Tavanomaisten matkavarusteiden lisäksi 
matkalaukkuun suositellaan pakattavaksi mukaan:

Sisäänajetut, nilkkaa tukevat 
vaelluskengät
Kevyemmät ulkoilujalkineet, 
esim. lenkkarit
Vaellussukkia
Mukavat väljät patikointi-
vaatteet
Lämmin pusero
Aurinkohattu
Aurinkolasit
Aurinkovoide

Selkäreppu
Kevyt sadeviitta tms.
Repun sadesuoja
Istuinalusta
Pieni pyyhe (hikipyyhe)
Pieni matka-apteekki
Hyttysmyrkky
Taskuveitsi
Taskulamppu
Muistiinpanovälineet
Kamera

Matkat/lentoaikataulu 

Suorat Norwegianin lennot Helsinki-Hania-Helsinki,
lentoaika n.4t. Lennon numero DY5880/DY5881

•  Menolento sunnuntai  Helsinki - Hania 06:05-10:00
•  Paluulento sunnuntai Hania - Helsinki 10:45-14:35

Perillä bussikuljetukset Hania - Rethimnon - Hania.

Hinta on alk. 1165 euroa/hlö/2hh

Hintaan sisältyy: suorat lomalennot, 
lentokenttäkuljetukset Kreikassa, majoitus 
jaetussa 2 hh:ssa, tervetulotilaisuus, terve-
tuloateria, buffet-aamiaiset, viitenä päivänä 
n. 7-8 tunnin opastettu vaellusretki, 
kuljetukset vaellusreittien alkuun ja takaisin 
hotellille, vaelluspäivinä taukokahvi/tee ja 
ruokailut kylätavernoissa sisältäen veden 
ja talonviinin, läksiäisillanvietto ja läksiäis-
ateria. 
Lisäksi mukavaa yhdessäoloa, 
illanviettoja eri tavernoissa ja oppaan 
palvelut koko matkan ajan.

Lisämaksusta: majoitus 1 hh:ssa 
150 euroa/vko. 

ältyy: otsuorat lomalennoHintaan sisäntaan sisäM tk t/l t ik t l
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Santorinin tuliperäinen saari henkii omaa ainutlaatuista ja taian-
omaista tunnelmaa, johon on jättänyt jälkensä hyvin dramaattinen 
historia lukuisine tulivuorenpurkauksineen. Minolainen kulttuuri 
kukoisti Kreetan lisäksi myös Santorinilla jo 4000 vuotta sitten ja 
merkittäviä löytöjä on tehty mm. Akrotirin kaivauksilla. Saarelle tyypil-
linen arkkitehtuuri; hohtavan valkoiset talot, siniset kirkon kupolit ja 
kirkkaat pastellisävyt ovat päätyneet useimpiin kreikkalaisiin posti-
kortteihin. Maisemat kalderan reunalta ovat huikaisevan upeat 
lumoten katselijat palaamaan saarelle uudestaan ja uudestaan. Lähde 
mukaan tälle kulttuuripatikointimatkalle ja kerää voimia mystisen 
saaren huikaisevista maisemista.

Ohjelmassa yhdistyvät kävelyretket Santorinin upeissa 
maisemissa ja tutustuminen saaren historiaan, kyliin, 

kulttuuriin ja paikallisten tavernojen terveellisiin antimiin. 
Kuljettavat reitit ovat helpohkoja; patikoimme rauhallisessa 

tahdissa erilaisia reittejä joko kalderan reunamien polkuja 
seuraillen, kylistä kyliin tai tulivuorisaaren kuumilla poluilla. 

Laivaretkellä meillä on mahdollisuus pulahtaa 
uimaan ”kuumaan” lähteeseen. 

Eri päivinä nousee esille erilaiset teemat, minkä lisäksi kuulemme 
monipuolisesti tarinoita historiasta ja nykypäivästä.

Terveys ja kunto Molempien tasojen kävelyretket edellyttävät 
normaalia terveydentilaa ja hyvää peruskuntoa sekä hyviä 
jalalle ja kävelyyn sopivia urheilujalkineita. Vaelluskengät 
eivät ole välttämättömät, mutta suositeltavat 

Patikointien vaikeusasteet: ** ja ***-tähteä

Majoitus on saaren pohjoiskärjessä sijaitsevassa 
Oian (Ian) kylässä, joka on kuulu upeista auringon-
laskuistaan. Anemomilos-hotellissa on kaunis 
uimaallas ja paikallistenkin suosima taverna. 
Huoneet ovat siistejä ja hyvin varusteltuja. 
Kadun toisella puolen on minimarket. 
Hotelli sijaitsee rauhallisella alueella noin 
kilometrin päässä kylän keskustasta. 
Hotellin omat sivut www.anemomilos.gr

PATIKOINTIA KULTTUURIN ALKULÄHTEILLÄ 

SANTORINILLA Kevät 14.-21.5.     Syksy 24.9.-1.10.
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Matkat/lentoaikataulu 

Suorat Finnairin lomalennot Helsinki-Santorini-Helsinki,
lentoaika n.3h 40min.

•  Menolento lauantai Helsinki - Santorini 17:05-20:50
•  Paluulento lauantai Santorini - Helsinki 21:40-01:20 (+1)

Perillä bussikuljetukset lentokenttä – Oia - lentokenttä.

Hinta on alk. 1295 euroa/hlö/2hh

Hintaan sisältyy: suorat lomalennot, lentokenttä-
kuljetukset, majoitus jaetussa 2 hh:ssa, tervetulo-
tilaisuus, tervetuloateria, aamiaiset, viitenä päivänä 
n. 6 tunnin opastettu patikointiretki, kuljetukset 
reittien alkuun ja takaisin hotellille, yksi laivaretki, 
vaelluspäivinä, ruokailut kylätavernoissa sisältäen 
veden ja talonviinin, läksiäisillanvietto ja läksiäisateria. 
Lisäksi mukavaa yhdessäoloa, illanviettoja eri 
tavernoissa ja oppaan palvelut koko matkan ajan.

Lisämaksusta: majoitus yhden hengen huoneessa 
150 euroa/vko. 

okenttä-
rvetulo

M ttk t/l t ik t lMatkatkat/le/lentontoaikaikatataulu i älan sisältyy: suorat lomalesuorat lomal
2 hh:ssa tekuljetukset majoitus jaetussa 2
ennot, lento

hh:ssa te
HiHintaa
kuljetu
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Kreikan mantereella Epeiroksen maakunnassa kohoaa Pindosvuoret 
kansallispuistoineen ja kymmenine pienine kylineen, joihin aikoinaan 
pääsi vain kivettyjä aasipolkuja pitkin ja tänä päivänäkin vain mut-
kittelevia, kapeita vuoristoteitä. Alue on nykyisin kansainvälisesti 
suosittua vaellusmaastoa ja sitä kutsutaan nimellä Zagorohoria eli 
Zagorin kylät. Kivikkoiset vuoret, joet, järvet ja yli 60 kaarevaa kivi-
siltaa ovat elementtejä, jotka tekevät Zagorin alueesta niin erityisen. 
Omaleimainen arkkitehtuuri, harmaasta liuskekivestä rakennetut kylät 
taloineen, kartanot ja kirkot, mäntymetsät ja rehevä kasvillisuus 
kukkaniittyineen tarjoavat ainutlaatuisia elämyksiä ja luonnon-
kauneutta. Koskematon luonto saa sinut tuntemaan kuin aika olisi 
pysähtynyt.  

Ohjelma Olemme tehneet alueelle UUSITUN OHJELMAN, 
joka on kevyen tai vaativan sijaan keskitasoinen. Majoitumme 

pienissä kylissä, ihastuttavissa vuoristohotelleissa, joista 
käsin teemme päiväretkiä alueen kivisilloille ja vaellamme 

kuuluisan Vikos-rotkon. Vikos-rotko on Aoos joen sivuhaaran, 
Voidomatiksen muokkaama valtava kanjoni, jossa 

elää harvinaisia kasvi- ja eläinlajeja.

 

Rotko itsessään on henkeäsalpaava luontokohde Kreikassa ja yksi 
suurimmista ja syvimmistä rotkoista koko Euroopassa. Kuten muillakin 
patikointiviikoillamme, niin Zagorohoriassakin reitit päättyvät pitkän 
pöydän ääreen, paikalliseen kylätavernaan, jossa tutustumme alueen 
ruokaperinteeseen. 

Terveys ja kunto Tämä patikointimatka edellyttää hyvää terveyttä, 
hyvää kuntoa ja kestävyyttä. Tärkeää on myös korkeiden ja jyrkkien 
paikkojen sietokyky. Nilkkaa tukevat vaelluskengät ovat välttämät-
tömät. Kts. patikointien varustelista. 

Patikointien vaikeusasteet: **-**** -tähteä

Majoitus Yksi yö Ioanninan kaupungissa ja muut yöt Monodendrin 
ja Aristin pienissä vuoristokylissä, joissa majoitumme mukavissa 
perhehotelleissa 2 hh:ssa. Katso lisätiedot reiteistä ja majoituksista 
internetsivulta www.matkapaletti.fi.

ZAGOROHORIA JA VIKOS-ROTKO

KREIKAN MANTEREELLA Kevät 23.-30.5. normaali taso
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Matkat/lentoaikataulu 

Suorat lomalennot Helsinki-Preveza-Helsinki,
lentoaika n.4t.

•  Menolento sunnuntai Helsinki - Preveza 07:05-10:30
•  Paluulento sunnuntai Preveza - Helsinki 11:25-14:45

Perillä bussikuljetukset Preveza - Zagorohoria – Preveza.

Hinta on alk. 1295 euroa/hlö/2hh

Matkatkat/le/lentontoaikaikataataulu 
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Hintaan sisältyy: suorat lomalennot, lento-
kenttäkuljetukset Kreikassa, majoitus jaetussa 
2 hh:ssa, tervetulotilaisuus, tervetuloateria, 
aamiaiset, viitena päivänä n. 7-8 tunnin opas-
tettu vaellus, kuljetukset vaellusviikon aikana, 
vaelluspäivinä taukoeväät ja ruokailut kyläta-
vernoissa sisältäen veden ja talonviinin, läksi-
äisillanvietto ja läksiäisateria. Lisäksi mukavaa 
yhdessäoloa, illanviettoja paikallistavernoissa 
ja oppaan palvelut koko matkan ajan. 



Pyöräilyviikon aikana pääsemme tutustumaan Kreetan kauneimpiin 
vuoristoalueisiin. Pyöräilijät viedään ylös vuorille autoilla ja pyörät 
kulkevat huoltoauton kyydissä. Aloituspisteessä pyöräkuorma 
puretaan ja saat allesi huolletun ja turvallisen pyörän sekä pyöräily-
kypärän. Pyöräilyopas vie ryhmää kiireettömästi ja turvallisesti 
rauhallisia asfalttiteitä pitkin alas kohti rannikkoseutua, mistä johtuen 
reitit ovat enimmäkseen alamäkeä; mutta jonkun verran myös 
kevyttä ylämäkeä. Pyöräily Rethimnonin läänin kauneimmilla alueilla 
on kiehtova tapa oppia tuntemaan Kreetan luontoa, kulttuuria ja 
ihmisiä. 

Tällä matkalla pyöräillään teemalla “bike for fun” eli pyöräilyä nautinnon 
ja huvin vuoksi. Alamäkipainotteisuuden vuoksi reitit ovat kohtuullisen 
helppoja ja soveltuvat sen tähden myös niille, jotka eivät ole aivan 
fyysisessä huippukunnossa. 

Ohjelma Viikon aikana pyöräillään läpi viisi monipuolista reittiä, 
joiden varrella käydään tutustumassa mielenkiintoisiin 

nähtävyyksiin; kirkkoihin, luostareihin ja kotiseutu-
museoihin unohtamatta tietenkään kulinaarisia 

nautintoja eli tutustumista paikallisiin 
herkkuihin aidoissa kreetalaisissa 

kylätavernoissa. 

Tutustu tarkempaan ohjelmaan ja reittien pituuksiin internetsivuilla 
www.matkapaletti.fi

Opastus/opas Pyöräilyosuudesta vastaa päivittäin englantia puhuva 
kreikkalainen pyöräilyopas, mutta mukana on myös koko ajan suo-
menkielinen opas. Kielitaidon puute ei siis ole esteenä matkalle 
osallistumiselle.

Terveys ja kunto  Osallistuminen matkalle edellyttää normaalia 
terveyttä, hyvää peruskuntoa, aiempaa kokemusta pyöräilystä 
sekä asianmukaisia pyöräilyvarusteita; jalkineet, pyöräilykäsineet, 
vaatetus yms. 

Majoitus on Rethimnonin kaupungissa, viihtyisässä Ideon 
hotellissa 2 hh:ssa. Ideon sijaitsee erinomaisesti vanhan 
kaupungin ja venetsialaisen sataman tuntumassa. 
Hotellin omat sivut www.hotelideon.gr

PYÖRÄILYÄ KREETALLA Syksy 9.-16.10.
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Matkat/lentoaikataulu 

Suorat Norwegianin lennot Helsinki-Hania-Helsinki,
lentoaika n.4t. Lennon numero DY5880/DY5881

•  Menolento sunnuntai  Helsinki - Hania 06:05-10:00
•  Paluulento sunnuntai Hania - Helsinki 10:45-14:35

Perillä bussikuljetukset Hania - Rethimnon - Hania. 

Hinta on alk. 1295 euroa/hlö/2hh

Hintaan sisältyy: suorat lomalennot, lento-
kenttäkuljetukset Kreikassa, majoitus 
jaetussa 2 hh:ssa, tervetulotilaisuus, terve-
tuloateria, buffet-aamiaiset, viitenä päivänä 
n. 7-8 tunnin opastettu pyöräily, pyörä, kypärä, 
kuljetukset reittien alkuun ja takaisin hotel-
lille, huoltoauto, pyöräilypäivinä taukokahvi/
tee ja ruokailut kylätavernoissa sisältäen 
veden ja talonviinin, läksiäisillanvietto ja 
läksiäisateria. Lisäksi mukavaa yhdessä-
oloa, illanviettoja eri tavernoissa ja oppaan 
palvelut koko matkan ajan.

Lisämaksusta: majoitus 1 hh:ssa 
150 euroa/vko.

n sisältyy: no suorat lomalen
joiuljetukset Kreikassa maj
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Matkatkat/le/lentontoaikaikataataulu 
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Yhdistämällä lomaviikkoosi sekä pyöräilyä että patikointia 
pääset tutustumaan kiehtovalla tavalla Rethimnonin 
läänin luontoon, kulttuuriin ja ihmisiin. Pyörän satulas-

sa maisemat vaihtuvat vauhdikkaammin ja 
leppeä tuuli vilvoittaa mukavasti, kun 

taas jalkautumalla maastoon pää-
set todella kosketuksiin luonnon 
kanssa. 

Viikon aikana pyöräilemme kah-
tena päivänä, patikoimme kahte-
na ja yhtenä päivänä teemme 
molem-pia. Pyöräilyreittien var-

rella käydään tutustumassa mie-
lenkiintoisiin nähtä-vyyksiin; kirk-

koihin, luostareihin ja yksityis-muse-
oihin. Patikointipäivinä tutustumme 

lähietäisyydeltä Kreetan jylhään ja vaihtelevaan 
luontoon, vehreään kasvillisuuteen, idyllisiin pikku 
kyliin ja ystävällisiin paikallisiin ihmisiin. Kaikkina päi-
vinä päätämme retket kulinaarisiin nautintoihin eli 
herkkuja notkuvien aitojen paikallisten kylätavernojen 
pöytien äärelle.

Katso edellisiltä sivuilta tarkemmat kuvaukset liittyen 
pyöräily- ja patikointimatkoihin. Koko matkan kuvauksen 
löydät internetsivuiltamme.

Hinta on alk. 1215 euroa/hlö/2hh
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SAARISTOPYÖRÄILYÄ KROATIASSA
SPLIT – BRAC - HVAR – KORCULA – MLJET - PELJEŠAC & MAKARSKA - OMIŠ & SPLIT Syksy 15.-22.10.

Pyöräilyviikon aikana tulet tutustumaan Kroatian upeaan rannikkoon, 
keskiaikaisiin kaupunkeihin, vanhoihin kyliin ja valokuvauksellisen 
kauniisiin lahdenpoukamiin, joihin pysähdymme pitämään uima-
taukoja. Kroatialla on tarjottavanaan pittoreskeja saaria, rikas historia, 
välimeren kasvillisuus, ruoka ja lempeä ilmasto. Huippuhetkiä ovat 
tietenkin pyöräilyretket historiallisilla saarilla, joista jokaisella on omat 
ominaispiirteensä; Korčulan saaren rauhallisen viettelevät sypressi-
rinteet, Hvarin laventelisaaren värikkäät rosmariini- ja laventelipellot, 
hunajasaarenakin tunnetun Mljetin kansallispuistosaaren vehreä 
vihreys sekä upea Makarskan riviera. Pyöräilemme läpi viinitarhojen, 
oliivilehtojen ja mäntymetsien. Risteillen saarelta saarelle ja pyörän 
satulassa istuen koet kaiken tämän ehkä kaikkein mielenkiintoisim-
malla tavalla. 

Pyöräilyreitit ovat vuoroin tasaisempia ja vuoroin mäkisempiä, tiet 
enimmäkseen päällystettyjä, mutta jonkin verran myös sorateitä. 
Pyöräilemme kuutena päivänä noin 12-45 km päivämatkoja. 
Päivittäisten pyöräilyreittien pituus saattaa vaihdella riippuen käy-
tettävissä olevista kiertoteistä, oikopoluista ja ryhmäläisten kyvystä 
suoriutua koitoksista. 

Pyörät Matkan hintaan sisältyy pyöräilykypärä ja pyörä, joka on varus-
tettu pullo- ja laukkutelineellä sekä pienellä laukulla.

Terveys ja kunto Osallistuminen matkalle edellyttää normaalia 
terveyttä, hyvää peruskuntoa, aiempaa kokemusta pyöräilystä sekä 
asianmukaisia pyöräilyvarusteita; jalkineet, vaatetus yms. Kts. tarkempi 
varustelista nettisivuilta. 

Opas/opastukset Pyöräilyosuudesta vastaa päivittäin englantia 
puhuva kroatialainen pyöräilyopas, mutta mukana on myös koko ajan 
pyöräilevä suomenkielinen opas. Kielitaidon puute ei siis ole esteenä 
matkalle osallistumiselle. Viikkoon mahtuu myös opastetut kierto-
kävelyt Splitissä, Korculassa ja Hvarissa.

Ruokailut Matkan hintaan sisältyy laivalla tarjottava puolihoito: 
mannermainen aamiainen ja joko lounas tai illallinen, johon kuuluu: 
lasi viiniä tai olut tai virvoitusjuoma. Matkan hintaan sisältyy lisäksi 
yksi ´Kapteenin illallinen´. 

Majoitus on MS Antonela -nimisellä laivalla 
tai vastaavalla, jossa majoitus 
2 hengen hyteissä.
Hyteissä on oma wc/suihku.

Katso lisätiedot ja tarkempi ohjelma        
internetsivuiltamme.
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Hintaan sisältyy: suorat lennot, lentokenttäkuljetukset, 
majoitus jaetussa 2 hengen hytissä, puolihoito, terve-
tulotilaisuus, pyöräilyretki 6 päivänä, läksiäisillanvietto, 
opastetut kiertokävelyt Splitissä, Korculassa ja Hvarissa, 
oppaan palvelut koko matkan ajan. Lisäksi paljon 
mukavaa yhdessäoloa ja mahdollisuus osallistua 
yhteisiin illanviettoihin, joissa nautitaan maksullisia 
illallisia eri satamissa ja ravintoloissa.

Lisämaksusta: majoitus 1hh:ssa 320 euroa/viikko

Matkat/lentoaikataulu 

Suorat Norwegianin lennot Helsinki-Split-Helsinki,
lentoaika n.3h. Lennon numero DY5894/DY5895

•  Menolento lauantai  Helsinki - Split 06:30-08:30
•  Paluulento lauantai Split - Helsinki 09:15 -13:10

Perillä kuljetukset satamaan ja takaisin.

Hinta on alk. 1395 euroa/hlö/2hh, 

ilman pyöräilyä 1125 euroa/hlö/2hh

Matkat/lentot ikaikataulu 
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Kreetalainen ruokavalio on tutkitusti maailman terveellisimpiä, 
minkä lisäksi koko ruokailu on kreetalaisille iloinen ja sosiaalinen 
tapahtuma. Slow food oli arkipäivää Kreetalla jo vuosituhansia 
ennen sen uutta nykyistä trendibuumia. Ehkä juuri näistä syistä 
kreetalainen ruoka ja elämäntapa ovat kiehtoneet matkailijoita 
vuosikymmeniä. 

Tänä vuonna ruokamatka järjestetään uutuuskohteeseemme 
Mirtosin kylään, joka on pieni ja idyllinen löytö Kreetan kaakkois-
rannikolla. Tämä rantakylä piilottelee sivussa turistien valtavirroilta, 
mutta nyt sinulla on mahdollisuus tutustua matkassamme tähän 
viehättävään ja rauhalliseen pikkukylään, josta toki löytää monia 
mukavia paikkoja istua iltaa ja nauttia paikallisista kreetalaisista 
herkuista mukavassa seurassa.

Ohjelma Ruokamatkan isäntänä toimii Jannis Zervakis, joka on 
suomea puhuva kreikkalainen ravintoloitsija Mirtosin kylässä. 
Viikon mittaan kuulemme Janniksen kertovan meille kreikkalaisesta 
ja kreetalaisesta ruokaperinteestä, käymme vuoristoretkillä tutki-
massa alueen yrttejä ja pääsemme seuraamaan myös herkullisen 
maalaisleivän valmistusta. Tutustumme monipuolisesti kreetalaiseen 

ruoka-, viini- ja tapakulttuuriin sekä lähiruokaan ja puhtaisiin raaka-
aineisiin. Kolmena päivänä valmistamme itse runsaan ateriakoko-
naisuuden Janniksen johdolla hänen omassa tavernassaan. 
Pääsemme valmistamaan mm. moussakaa, paputahnaa, tsatsikia, 
oliivi- ja yrttileipää, käärimään viininlehtikääryleitä ja kokeilemaan 
monia muita perinteisiä herkkuja. Kahtena päivänä teemme vuoristo-
retken tutustuen lähialueen muihin idyllisiin pikkukyliin. Ohjelmaan 
mahtuu myös paikallisten juustojen, viinien ja sen kaikkein tärkeim-
män, oliiviöljyn maistelua. 

Ruokailut Aamiaisten lisäksi matkan hintaan kuuluvat tervetulo-
ateria, kolme itse valmistettavaa ateriakokonaisuutta, kaksi retki-
päivien lounasta ja läksiäisillallinen.

Majoitus on Mirtosin kylässä viihtyisässä Kastro huoneistohotellissa 
2 hh:ssa. Piha-alueella on kaunis puutarha ja uima-allas. Hotellin 
omat sivut www.kastromyrtos.gr

MIRTOSIN VUORISTOPOLUILTA PATAAN 
-YHDISTELMÄ KREETALAISTA KEITTIÖTÄ JA RETKIÄ VUORISTOON Kevät 24.4.-1.5.

22  HARRASTEMATKAT 2016



1www.matkapaletti.fi    info@matkapaletti.fi    010 320 2690

Hintaan sisältyy: suorat lomalennot, lentokenttä- ja 
retkikuljetukset Kreikassa, majoitus jaetussa 2 hengen 
huoneessa, buffet-aamiaiset, tervetulotilaisuus, 
7 mainittua ateriaa, opastus kreetalaiseen ruokaan, 
kaksi vuoristoretkeä ruokateemalla, läksiäisillanvietto 
ja oppaan palvelut koko matkan ajan. Lisäksi mukavaa 
yhdessäoloa ja mahdollisuus osallistua aamuisin 
kevyeen Asahi-terveysliikuntaan ja iltaisin illanviettoihin, 
joissa nautitaan maksullisia illallisia eri tavernoissa. 

Lisämaksusta: majoitus 1 hh:ssa 135 euroa/hlö.

Matkat/lentoaikataulu 

Suorat Finnairin lennot Helsinki-Iraklion-Helsinki,
lentoaika n.4t. Lennon numero AY943/AY944

•  Menolento sunnuntai Helsinki - Iraklion 07:20-11:15
•  Paluulento sunnuntai Iraklion - Helsinki 12:10-15:55

Perillä bussikuljetukset Iraklion - Mirtos - Iraklion

Hinta on alk. 1250 euroa/hlö/2hh

Matkat/lentoaikataulu
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Lähde maalailemaan El Grecon synnyinsijoille Kreetan saarelle.

Maalauksessa hyödynnetään monipuolisesti kreikkalaista maisemaa: 
sinistä taivasta, turkoosia merta ja hohtavan valkoisia taloja, joiden 
patioilla ja pihoilla hehkuvat bougainvillet ja hedelmäpuut. Jokaisella 
päivällä on oma teemansa. Välillä maalataan veden äärellä, välillä 
kapeilla kujilla upeita venetsialaisen ajan ovenpieliä tai turkkilaisia 
parvekkeita ihaillen. Yhtenä päivänä keskitymme jänniin yksityis-
kohtiin ja taas toisena maisemamaalaukseen. Maalausmatkalle ovat 
tervetulleita eri ikäiset ja tasoiset kuvataiteen harrastajat.

Opetus Opettajana kurssilla on ammattitaitoinen taideopettaja, 
joka toimii myös taiteilijana. Opetusta on viitenä päivänä, yhteensä 
noin 25 tuntia. Tunnit jakautuvat  aamu- ja iltapäiviin. Tekniikka on 
vapaa ja voit valintasi mukaan käyttää öljy-, akryyli-, pastelli- ja 
akvarellivärejä tai sekatekniikkaa. Kurssi on yhdistelmä teoriaa, 
henkilökohtaista ohjausta, omatoimista tekemistä ja töiden arviointia 
ryhmässä. Perusopetuksen lisäksi teemme taidekierroksen vanhassa 
kaupungissa. Kurssilaiset maalaavat omilla materiaaleilla ja välineillä. 

Retket Kurssin hintaan sisältyy yksi maalausretki Spilin kylään, minne 
matkataan paikallisbussilla.

Ruokailu Hotellissa tarjoillaan buffet-aamiainen, joka sisältyy matkan 
hintaan. Maalaustuntien välissä nautimme lounasta tavernoissa tai 
teemme oman piknikin. Viikon mittaan tutustumme vanhankaupungin 
lukuisiin tavernoihin, joissa nautimme veden kielelle herauttavista 
kreikkalaisista herkuista.

Majoitus on Rethimnonin kaupungissa, viihtyisässä Ideon 
hotellissa 2 hh:ssa. Ideon sijaitsee erinomaisesti vanhan 
kaupungin ja venetsia-laisen sataman tuntumassa. 
Hotellin omat sivut www.hotelideon.gr 

MAALAUSMATKAT 

RETHIMNONIIN Kevät 17.-24.4.   Syksy 2.-9.10.
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Matkat/lentoaikataulu 

Suorat Norwegianin lennot Helsinki-Hania-Helsinki,
lentoaika n.4t. Lennon numero DY5880/DY5881

•  Menolento sunnuntai  Helsinki - Hania 06:05-10:00
•  Paluulento sunnuntai Hania - Helsinki 10:45-14:35

Perillä bussikuljetukset Hania - Rethimnon - Hania. 

Hinta on alk. 1145 euroa/hlö/2hh

Hintaan sisältyy: suorat lomalennot, lentokenttäkulje-
tukset Kreikassa, majoitus jaetussa 2 hengen huoneessa, 
buffet-aamiaiset, tervetulotilaisuus, tervetuloateria 
sisältäen veden ja talonviinin, opetusta noin 25 tuntia, 
erilaisia värejä kokeiluja varten, yksi koko päivän maalaus-
retki paikallisbussilla lähikylään, opastettu taidepaja/ 
galleriakierros, läksiäisillallinen ja oppaan palvelut koko 
matkan ajan. Lisäksi mukavaa yhdessäoloa ja mahdolli-
suus osallistua oppaan seurassa illanviettoihin, joissa 
nautitaan maksullisia illallisia eri tavernoissa. (Hintaan 
ei sisälly taidevälineet ja värit)

Lisämaksusta: majoitus 1 hh:ssa 150 euroa/viikko.

Matkat/lentoaikikataulu 

25www.matkapaletti.fi    info@matkapaletti.fi  Katso lisätiedot ja tarkempi ohjelma internetsivuiltamme.
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Mirtos, vuoden 2015 uutuuskohteemme, on pieni ja idyllinen 
löytö Kreetan kaakkoisrannikolla. 

Mirtos piilottelee sivussa turistien valtavirroilta, mutta nyt sinulla 
on mahdollisuus tutustua matkassamme tähän pittoreskiin, viehät-
tävään ja rauhalliseen pikkukylään. Kylä huokuu verkkaista harmo-
niaa ja se soveltuukin rauhaa rakastaville, joskin sieltä löytää myös 
monia mukavia paikkoja istua iltaa ja nauttia paikallisista kreetalaisista 
herkuista mukavassa seurassa. Pohjoispuolen vuoret suojaavat 
kylää pohjoistuulilta ja etelässä Libyanmeri tuo lämmintä ilmaa 
tehden Mirtosin kylästä yhden Kreetan lämpimimmistä paikoista.

Maalauksessa hyödynnetään monipuolisesti kylän ja lähiympäristön 
maisemia: sinistä taivasta, turkoosia merta, taustalla siintävää 
vuoristoa ja oliivi- sekä viinitarhoja. Pieniltä kujilta löytyy rustiikkisia 
rakennuksia, joiden patioilla ja pihoilla hehkuvat bougainvillet ja 
hedelmäpuut. Myös majoituspaikan, Kastron, puutarha soveltuu 
erinomaisesti maalaukseen. Jokaisella päivällä on oma teemansa. 

Välillä maalataan veden äärellä, välillä kapeilla kujilla, 
välillä retkeillään läheiseen oliivilehtoon. Yhtenä 

päivänä keskitymme jänniin yksityiskohtiin ja taas 
toisena maisemamaalaukseen. Maalaus-
matkalle ovat tervetulleita kaiken ikäiset 
ja -tasoiset kuvataiteen harrastajat.

Opetus Opettajana kurssilla on ammattitaitoinen taideopettaja, 
joka toimii myös taiteilijana. Opetusta on viitenä päivänä, 
yhteensä noin 25 tuntia. Tunnit jakautuvat aamu- ja iltapäiviin. 
Tekniikka on vapaa ja voit valintasi mukaan käyttää öljy-, 
akryyli-, pastelli- ja akvarellivärejä tai sekatekniikkaa. 
Kurssi on yhdistelmä teoriaa, henkilökohtaista ohjausta, 
omatoimista tekemistä ja töiden arviointia ryhmässä. 
Kurssilaiset maalaavat omilla materiaaleilla ja välineillä.

Ruokailu Hotellissa tarjoillaan buffet-aamiainen, 
joka sisältyy matkan hintaan. Maalaustuntien 
välissä nautimme lounasta paikallisissa 
tavernoissa tai teemme oman piknikin. 

Majoitus on Mirtosin kylässä viihtyisässä 
Kastro huoneistohotellissa 2 hh:ssa. 
Piha-alueella on kaunis puutarha ja 
uima-allas. Hotellin omat sivut 
www.kastromyrtos.gr

Kevät 24.4.-1.5.

MIRTOSIN MAISEMAT SIVELTIMEN VEDOIN
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Matkat/lentoaikataulu 

Suorat Finnairin lennot Helsinki-Iraklion-Helsinki,
lentoaika n.4t. Lennon numero AY943/AY944

•  Menolento sunnuntai Helsinki - Iraklion 07:20-11:15
•  Paluulento sunnuntai Iraklion - Helsinki 12:10-15:55

Perillä bussikuljetukset Iraklion - Mirtos - Iraklion.

Hinta on 1175 euroa/hlö/2hh

Hintaan sisältyy: suorat lomalennot, lentokenttä-
kuljetukset Kreikassa, majoitus jaetussa 2 hengen 
huoneessa, buffet-aamiaiset, tervetulotilaisuus ja 
-ateria sisältäen veden ja talonviinin, taideopetusta 
noin 25 tuntia, läksiäisillanvietto ja -illallinen ja oppaan 
palvelut koko matkan ajan. Lisäksi mukavaa yhdessä-
oloa ja mahdollisuus osallistua aamuisin kevyeen 
Asahi-terveysliikuntaan ja iltaisin illanviettoihin, 
joissa nautitaan maksullisia illallisia eri tavernoissa. 
(Hintaan ei sisälly taidevälineet ja värit) 

Lisämaksusta: majoitus 1 hh:ssa 100-135 euroa/
viikko.

www.matkapaletti.fi    info@matkapaletti.fi   



Tällä matkalla ikuistamme paperille uniikin ja upean Santorinin saaren 
tunnelmia. Santorinin tuliperäinen saari henkii omaa ainutlaatuista ja 
taianomaista tunnelmaa, johon on jättänyt jälkensä hyvin dramaattinen 
historia lukuisine tulivuorenpurkauksineen. Saarelle tyypillinen arkki-
tehtuuri; hohtavan valkoiset talot, siniset kirkon kupolit ja kirkkaan 
pastellinsävyiset ovet ja kukkaruukut saavat sielun huokaisemaan 
ihastuksesta. Samoin minolaisen aikakauden korkeakulttuuri ja 
seinämaalaukset yllättävät taidokkuudellaan. Santorinin saareen liittyy 
myös uskomus kadonneesta Atlantiksesta - myyttisestä ja tarun-
omaisesta hyveellisten saaresta. Lähde rentouttavalle maalauslomalle 
ja kerää voimia tämän mystisen saaren huikaisevista maisemista. 
Maalausmatkalle ovat tervetulleita eri ikäiset ja tasoiset kuvataiteen 
harrastajat.

Opetus Opettajana kurssilla on ammattitaitoinen taideopettaja, 
joka toimii myös taiteilijana. Opetusta on viitenä päivänä, yhteensä 
noin 25 tuntia. Tunnit jakautuvat  aamu- ja iltapäiviin. Maalaamme 
päivittäin noin viisi tuntia. Kurssi on yhdistelmä teoriaa, henkilökoh-
taista ohjausta, omatoimista tekemistä ja töiden arviointia ryhmässä. 
Kurssilaiset maalaavat omilla materiaaleilla ja välineillä.

Retket Viikon aikana käymme tutustumassa pääkylä Firaan, jossa vie-
railemme seinämaalausnäyttelyssä ja nautimme ilta-ateriaa kalderan 
reunalla sijaitsevassa tavernassa ihaillen upeaa auringonlaskua. 
Teemme myös laivaretken kalderan keskellä sijaitsevalle Nea Kamenin 
saarelle, joka on merestä työntyvä tulivuoren huippu. Tämän retken 
aikana uimme kuumissa lähteissä ja nautimme lounasta viehättä-
vässä kalatavernassa Thirassian saarella.

Majoitus on saaren pohjoiskärjessä sijaitsevassa, taiteilijoiden 
suosi-massa Oian (Ian) kylässä, joka on kuulu upeista 
auringonlaskuistaan. Anemomilos-hotellissa on kaunis 
uima-allas ja paikallistenkin suosima taverna. 
Huoneet ovat siistejä ja hyvin varusteltuja. 
Kadun toisella puolen on minimarket. 
Hotelli sijaitsee rauhallisella alueella noin 
kilometrin päässä kylän keskustasta. 
Hotellin omat sivut www.anemomilos.gr

MAALAUSMATKA KREIKAN 

SANTORINILLE Kevät 14.-21.5.  Syksy 24.9.-1.10.
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Matkat/lentoaikataulu 

Suorat Finnairin lomalennot Helsinki-Santorini-Helsinki,
lentoaika n.3h 40min.

•  Menolento lauantai Helsinki - Santorini 17:05-20:50
•  Paluulento lauantai Santorini - Helsinki 21:40-01:20 (+1)

Perillä bussikuljetukset lentokenttä – Oia - lentokenttä.

Hinta on alk. 1275 euroa/hlö/2hh

Matkat/lentoaikatauluu 

29

Hintaan sisältyy: suorat lomalennot, lentokenttäkuljetukset 
Santorinilla, majoitus jaetussa 2 hh:ssa, aamiaiset, terve-
tulotilaisuus, terve-tuloateria, opetusta noin 25 tuntia, 
retket Firaan ja Nea Kamenin saarelle, ateriat em. 
retkillä, erilaisia värejä kokeiluja varten, läksiäisillallinen, 
läksiäisateria ja oppaan palvelut koko matkan ajan. 

Lisäksi mukavaa yhdessäoloa ja mahdollisuus 
osallistua oppaan seurassa illanviettoihin, joissa 
nautitaan maksullisia illallisia eri tavernoissa. 
(Hintaan ei sisälly taidevälineet ja värit.)

Lisämaksusta: majoitus 1hh:ssa 150 euroa/viikko

  www.matkapaletti.fi    info@matkapaletti.fi    010 320 2690



Seitsemän päivän aikana risteilemme Adrian merellä Dalmatian 
rannikolla saarelta saarelle ikuistaen siveltimen vedoin kalastajakylien 
tunnelmia, turkoosinsinistä merta, laivoja, lokkeja, ihmisiä, Välimeren 
vehreää kasvillisuutta, keskiaikaisten kaupunkien kujia ja häikäisevän 
kauniita auringonlaskuja. Maalausmatkalle ovat tervetulleita eri ikäiset 
ja tasoiset kuvataiteen harrastajat. 

Tämä matka tarjoaa sinulle mahdollisuuden osallistua taidematkalle, 
joka yhdistää hienolla tavalla saaristoristeilyn ja taidemaalauksen. 
Käytössämme on koko viikon oma laiva ja sen ystävällinen henkilö-
kunta. Maalauksen lisäksi meillä on ohjelmassa opastettuja kaupunki-
kierroksia UNESCON maailmaperintölistalle päässeissä vanhoissa 
kaupungeissa. Eri päivinä pysähdymme toinen toistaan mielen-
kiintoisemmille pikkusaarille, joiden keskiaikainen historia on yhä 
läsnä ja käsinkosketeltavissa.

Opetus Mukanamme on oma ammattitaitoinen opettaja, joka toimii 
myös taiteilijana. Opetusta on viitenä päivänä, yhteensä noin 25 tuntia. 
Tunnit jakautuvat  aamu- ja iltapäiviin. Maalaustekniikka on vapaa 
ja voit valintasi mukaan käyttää öljy-, akryyli-, pastelli- ja akvarellivärejä 
tai sekatekniikkaa. Kurssi on yhdistelmä teoriaa, henkilökohtaista 
ohjausta, omatoimista tekemistä ja töiden arviointia ryhmässä. 
Kurssilaiset maalaavat omilla materiaaleilla ja välineillä.

Ruokailu Matka sisältää puolihoidon eli 
laivalla tarjoillaan päivittäin aamiainen, 
lounas ja/tai illallinen. 
Yhtenä iltana nautimme 
Kapteenin illallista.

Majoitus on MS Antonela 
-nimisellä laivalla tai 
vastaavalla, jossa majoitus 
2 hengen hyteissä.
Hyteissä on oma wc/suihku.

TAIDEMAALAUSTA DALMATIAN 

RANNIKOLLA KROATIASSA
SPLIT – BRAC - HVAR – KORCULA – MLJET - PELJEŠAC & MAKARSKA - OMIŠ & SPLIT Syksy 15.-22.10.
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Matkat/lentoaikataulu 

Suorat Norwegianin lennot Helsinki-Split-Helsinki,
lentoaika n.3h. Lennon numero DY5894/DY5895

•  Menolento lauantai  Helsinki - Split 06:30-08:30
•  Paluulento lauantai Split - Helsinki 09:15 -13:10

Perillä kuljetukset satamaan ja takaisin.

Hinta on alk. 1295 euroa/hlö/2hh

Ilman taidemaalausta alk. 1125 euroa/hlö/2hh

Hintaan sisältyy: suorat lennot, lentokenttäkuljetukset, 
majoitus jaetussa 2 hengen hytissä, aamiaiset, tervetulo-
tilaisuus, maalausopetusta noin 25 tuntia, puolihoito, 
läksiäisillanvietto, opastettuja kiertokävelyjä saarilla, 
oppaan palvelut koko matkan ajan. Lisäksi paljon mukavaa 
yhdessäoloa ja mahdollisuus osallistua yhteisiin illan-
viettoihin, joissa nautitaan maksullisia illallisia eri satamissa 
ja ravintoloissa. 
(Hintaan ei sisälly taidevälineet ja värit.)

Lisämaksusta: majoitus 1hh:ssa 320 euroa/viikko

Matkatt/le/lentontoaikaikataulu

31www.matkapaletti.fi    info@matkapaletti.fi    010 320 2690

Katso lisätiedot ja tarkempi ohjelma internetsivuiltamme.



Hevosten ystäville parhaan lomanautinnon tarjoaa viikon ratsastus-
loma Kreetalla. Ratsastusretkillä maaseudulle ja merenrannoille 
koet lomasaaren luonnon erityisen mielenkiintoisella tavalla.  

Vihreät vuoret, vuohipolut, oliivilehdot, yrtit ja villikukat, ainutlaatuinen 
Kournas järvi, Argiroupolin vesilähteet, lukuisat ystävälliset kylät ja 
upeat rannat tekevät lomastasi ikimuistoisen elämyksen. Kreeta 
tarjoaakin monipuoliset mahdollisuudet ratsastusretkiin luonnossa. 
Hevostalli sijaitsee Länsi-Kreetalla Georgioupolissa, joka on tun-
nettu pitkistä hiekkarannoistaan. Valmistaudu siis ratsastusretkiin 
merellisissä maisemissa Kreetan meren rannikkoa seuraillen. 

Valmiit ohjelmat soveltuvat pienillekin ryhmille ja ovat räätälöitävissä 
täysin toiveidenne mukaan. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että jokainen saa itselleen parhaiten soveltuvan hevosen. Ratsastus-
matkalle osallistuminen edellyttää rakkautta hevosiin, muutaman 
vuoden kokemusta ratsastamisesta ja säännöllistä harrastamista. 
On tärkeää, että olet kokenut ratsastaja, joka hallitsee hevosen 
myös luonnossa ja liikenteessä. 

Tarjolla on erilaisia valmispaketteja päiväretkistä safariin. 

Paikka ja majoitus Paikkana toimii hevostalli Georgioupolin kyläs-
sä, Länsi-Kreetalla. Safarimatkoilla majoitutaan maalaiskylissä 
vaihtaen paikkaa joka päivä. Päiväretkien ja hemmotteluviikon aika-
na majoitutaan Georgioupolin kylässä. 

Lennot Esim. Norwegian lentää säännöllisesti viikoittain Kreetalle 
Hanian lentokentälle. 
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RATSASTUSLOMAT KREETALLA

Esimerkkihinta koko viikon safaripaketille on 

alk. 1750 euroa/hlö/2hh
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Jeeppisafari on hauska ja jännittävä tapa tutustua Kreetan vuoris-
toiseen sisämaahan, rotkoihin ja pieniin kyliin. Matkaamme kohti 
villiä luontoa ja korkeita paikkoja, joissa näet helikopteriperspektiivistä 
upeita rotkoja ja niiden yllä liiteleviä korppikotkia. Menemme paikkoihin, 
joihin yleensä vain vuohet, aasit tai patikoijat pääsevät. Reittimme 
kulkevat myös läpi pienten kylien, jotka ovat täynnä luonnetta ja 
kiinnostavaa nähtävää. Pysähdymme usein näköalapaikoilla ja kylissä 
valokuvaamista tai kahvitaukoa varten. 

Jeeppisafarilla sinun ei tarvitse itse ajaa, vaan safareita johtavat 
ammattitaitoiset kuskit, joiden opastuksella pääset lähemmäksi 
saaren luontoa, eläimiä, kukkia ja yrttejä sekä saaren ystävällisiä, 
vieraanvaraisia asukkaita. Yhteen autoon mahtuu kahdeksan henkeä. 

Olemme räätälöineet viikko-ohjelman, jossa majoitutaan ensin 3 yötä 
Haniassa ja sitten 4 yötä Rethimnonissa. Rethimnonin läänin reiteillä 
pääsemme tutustumaan saaren eteläosiin, rotkoihin ja esim. 
Prevelin palmurantaan. Hanian läänissä reittimme halkovat appelsiini-
tarhoja, massiivisia Valkoisia vuoria, tasankoja ja kauniita rotkoja. 
Safari vie sinut moniin paikkoihin, joihin et muuten tulisi menneeksi 
ja moniin näistä paikoista pääseekin vain maastoautoilla. 

Voit valita mieleisesi vaihtoehdon kahdesta erilaisesta Safari-
ohjelmasta.

1. Jeeppisafari, jossa ajat itse oman 4 hengen seurueesi autoa ja 
voitte välillä vaihdella kuskia.

2. Jeeppisafari, jossa sinun ei tarvitse itse ajaa, vaan safareita 
johtavat ammattitaitoiset kuskit, joiden opastuksella pääset lähem-
mäksi saaren luontoa, eläimiä, kukkia ja yrttejä sekä saaren ystävällisiä, 
vieraanvaraisia asukkaita. Yhteen autoon mahtuu kahdeksan henkeä. vatat att
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Safariseikkailu on ainutlaatuinen kokemus.

Safarimatkoja voidaan toteuttaa pienille ryhmille 
milloin vain. 
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Katso safarimatkojen hinta- ja lisätiedot internetsivuiltamme 
www.matkapaletti.fi

JEEPPISAFARIT KREETALLA

K

paletti fi 010 320 2690320 2690      www matkapaletti fi info@matkapinfo@matkap



Kreetalla sijaitseva Margaritesin kylä on ollut vuosisatoja tunnettu 
keramiikastaan ja omasta erikoislaatuisesta savestaan. Kylä sijaitsee 
25km päässä Rethimnonin kaupungista sisämaahan ja se on yksi 
tärkeimmistä keramiikkakeskuksista koko Kreikassa. Kylässä on 
18 keramiikkapajaa, joissa ovat käytössä niin perinteiset kuin 
modernit tekniikat sulassa sovussa.

Viikon aikana olemme paikallisen keramiikkataiteilija Jorgos 
Dalamvelaksen opissa. Jorgos on myös opiskellut keramiikkataidetta 
Ateenassa ja perehtynyt minolaisen ajan käyttökeramiikkaan.

Kurssi ja opetus koostuvat noin 18 tunnin ohjatusta työskentelystä. 

Hinta alk. 1195 euroa/hlö/2hh

SAVENVALANTAA 

KREETALLA MARGARITESIN 

KERAMIIKKAKYLÄSSÄ

Oletko haaveillut lomamatkallasi, kuinka hienoa olisi liittyä paikallisten 
ilonpitoon ja lähteä heidän kanssaan tanssin pyörteisiin? 
Kreikkalainen musiikki kiehtoo meitä suomalaisia ja saa sormet 
napsumaan ja jalat levottomiksi. 

Nyt sinulla on mahdollisuus lähteä mukaan tanssimatkalle, jossa 
opetellaan yleisimpiä Kreikan eri alueiden tansseja viitenä päivänä. 
Mukaan ovat tervetulleita erityisesti vasta-alkajat, 
mutta mikäli osaat jo ennestään joitakin tansse-
ja, niin osallistujien osaamis-tason mukaan 
opetusta voidaan eriyttää alkeis- ja jatkoryh-
mään.

Tässä esimerkkihinnassa on mukana 
majoitus hyvätasoisessa ***-tähden 
hotellissa. 

Hinta alk. 1150 euroa/hlö/2hh

KREIKKALAISTEN 

TANSSIEN MATKA

en tansseja viitenä päivänä. 
vasta-alkajat, 

n tansse-
ukaan

oryh-
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Opi nopeasti kreikan kielen perusteet Rethimnonin sykkivässä 
yliopistokaupungissa yhden tai kahden viikon kielikurssilla.

Tällä kurssilla opit nopeasti selviytymään tavallisimmista tilanteista, 
joihin turisti matkallaan törmää. 

Erityisesti opit aitoa käytännön kielitaitoa. Kurssiohjelma koostuu 
teoriasta ja käytännön harjoittelusta aidoissa tilanteissa liikuttaessa 
ympäri kaupunkia, kulkuneuvoissa, tavernoissa ja kaupoissa. Eri 
päivät rakentuvat eri teemojen ympärille.

Ensimmäisellä viikolla aloitetaan alkeista ja opetus jatkuu toisella 
viikolla. Kurssi sopii myös aiemmin opitun kertaamiseen tai aiemman 
kielitaidon aktivoimiseen. Tunnit ovat pääsääntöisesti aamupäivisin, 
minkä jälkeen sinulle jää runsaasti aikaa opitun kertaamiseen, 
vapaaseen lomailuun ja tutustumiseen Kreetan saareen. 

Opetusta on viitenä päivänä viikossa, 3 tuntia päivässä. Voit valita 
yhden tai kahden viikon kielikurssin, jolloin tunteja kertyy valintasi 
mukaan 15-30.

Tässä esimerkkihinnassa on mukana majoitus hyvätasoisessa Ideon 
hotellissa www.hotelideon.gr

Hinta alk. 1150 euroa /viikko ja 

alk. 1395 euroa /2 viikkoa/hlö/2hh:ssa

TURISTIKREIKAN 

KIELIKURSSIT KREETALLA

Onko sinulla oma ryhmä, jolle haluat järjestää lomaviikon moni-
puolisella Kreetan saarella? 

Voimme räätälöidä teille oman ohjelman kooten sen tarjonnas-
samme olevista monista teemoista tai jopa lisätä siihen muita 
toivomianne elementtejä. Eri elementtien määrä on vapaasti valit-
tavissanne tai teema voi vaihtua vaikka päivittäin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Hinta määräytyy toivomanne ajankohdan ja 

valittujen teemojen mukaan.

KREETA KIMARA – 

RUOKAA, VIINIÄ, TANSSIA, 

VAELLUSTA, PYÖRÄILYÄ

n ja
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KOHTEET Kaikkien matkojen maa- ja kohde-esittelyt löydät internet-
sivuiltamme matkojen yhteydestä sekä hyvä tietää –osiosta.

MATKAOHJELMAT Enemmän tietoa matkojen sisällöstä ja ohjel-
masta löydät nettisivuiltamme. Matkaviikon tarkennettu ohjelma posti-
tetaan ilmoittautuneille ja yksityiskohtainen ohjelma kellonaikoineen 
jaetaan ilmoittautuneille viimeistään matkan alkaessa. Tervetulo-
tilaisuudessa käydään ohjelmaa läpi ja siihen voidaan tehdä pieniä 
muutoksia keskustellen yhdessä ryhmäläisten kanssa. Paikallistapah-
tumat saattavat tarjota myös yllätysohjelmaa, josta kuulet perillä 
oppaalta.

YKSIN MATKAAVAT Toiminnassamme on pyritty erityisesti huo-
mioimaan yksin matkustavat, joita on noin puolet asiakkaistamme. 
Useimmat jakavat huoneen mielellään toisen samaa sukupuolta ja 
samalla matkalla mukana olevan matkalaisen kanssa. Kaikilla matkoilla 
on siis mahdollisuus mies- tai naispaikkaan mikäli yksin matkaavia on 
parillinen määrä. Mitä aikaisemmin ilmoittaudut sitä todennäköi-
semmin toteutuu mahdollisuus mies- tai naispaikkaan, sillä viimei-
simmän yksin ilmoittautujan tulee ottaa 1 hh. Vastaavasti monet 
haluavat nykyisin itselleen lisämaksusta 1 hh:een ja se on mahdollista 
useimmilla matkoillamme, mutta ei pienemmissä majoituskohteissa, 
joissa on rajallinen määrä huoneita. Ylimääräinen ja vapaaehtoinen 
iltaohjelmamme on ollut myös monen yksinmatkaavan mieleen.

LENNOT Kohteemme sijaitsevat useimmiten suorien lomalento- 
yhteyksien päässä. Käytämme ensisijaisesti Norwegianin (tunnus 
DY), Finnairin (tunnus AY), Thomas Cook Airlinen (tunnus DK) tai 
TUIfly Nordicin (tunnus BLX) lomalentoja.

HOTELLIT Harrastematkoilla pääpaino on matkaohjelmassa, joka 
on usein melko tiivis aamusta iltaan, jolloin hotellin merkitys normaaliin 
lepolomaan verrattuna on huomattavasti vähäisempi. Olemme pyrki-
neet valitsemaan hotelleiksi siistejä, sijainniltaan hyviä, viihtyisiä ja 
persoonallisia, mutta usein vaatimattomia pikkuhotelleja. Pääkoh-

teessamme Rethimnonissa oleva Ideon Hotelli edustaa kuitenkin 
erittäin hyvää keskitasoa. Tarkemmat hotellitiedot löydät matkakuva-
usten yhteydestä nettisivuiltamme.

LIIKUNTARAJOITTEISET Kaikilla matkoillamme, myös taidematkoilla, 
kävellään paljon ja jokaisen tulisi itse jaksaa huolehtia omista kanta-
muksistaan ja tarvitsemistaan harrastusvälineistä. Tämän vuoksi 
matkat eivät sovellu liikuntarajoitteisille tai kovin heikkokuntoisille.

LAPSET Matkaohjelmamme ovat pääsääntöisesti suunniteltu 
aikuisille ihmisille sisältäen pitkiä päiviä, paljon liikkumista, yhteis-
ruokailuja ja iltaohjelmaakin, joten emme suosittele niitä lapsiper-
heille, joissa on pieniä lapsia. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että 
teini-ikäiset nuoret noin 12-vuodesta ylöspäin, jotka ovat tottuneet 
aikuiseen seuraan, ovat pärjänneet ryhmän mukana yleensä melko 
hyvin.

RYHMÄKOOT JA MATKOJEN TOTEUTUMINEN Kaikkien esitteen 
erikoismatkojen toteuttaminen edellyttää vähimmäisosanottaja-
määrää, joka vaihtelee matkakohtaisesti ja ilmoitetaan matkakuva-
uksen tai -vahvistuksen yhteydessä.

MUUTA YLEISTÄ Varaathan mukaan rutkasti positiivista ja iloista 
mieltä, sillä se saa myös kanssamatkustajat viihtymään ja tekee 
matkasta miellyttävän kokemuksen. Vieraissa olosuhteissa ja eri 
kulttuurissa asiat eivät aina suju samalla tavalla, mihin olemme 
Suomessa tottuneet, mutta huumorilla ja joustavalla asenteella 
selvitään pitkälle.

HYVÄ TIETÄÄ MATKOISTA

MatkaPaletti Oy ei vastaa matkanjärjestäjästä 
riippumattomista muutoksista. Tämä koskee kaikkia 

hintoja, alennuksia, lähtöpäiviä, lentoja, konetyyppejä, 
laivamatkoja, hotelleja, oppaita jne. Kaikki hinnat, 

aikataulut ja retkiohjelmat ovat sitoumuksetta. 
MatkaPaletti pidättää itsellään oikeuden tässä esitteessä 

esiteltyjen matkojen sisältömuutoksiin ennen matka-
vahvistusta ja sopimuksen syntymistä. MatkaPaletti ei 
myöskään vastaa esitteessä mainittujen kaupunkien, 
hotellien ja tapahtumien internetsivujen sisällöstä tai 

toimivuudesta.     
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KEVÄT
HUHTIKUU
10.-17.4.  Kukkaloistoa, yrttejä ja kokkausta Kreetan keväässä
17.-24.4.  Patikointia kulttuurin alkulähteillä Kreetalla
17.-24.4.  Taidemaalausta Rethimnonissa Kreetalla
24.4.-1.5. Mirtosin maisemat siveltimen vedoin, 
               taidemaalausmatka
24.4.-1.5. Mirtosin vuoristopoluilta pataan -ruokamatka
24.4.-1.5. Patikointia Mirtosin minolaisilla poluilla
                (Huom. Kreikan pääsiäinen 29.-30.4.)

TOUKOKUU
8.-15.5.   Bussikiertomatka Kreetalla UUTUUS! 
14-21.5.  Patikointia upealla Santorinin saarella
14.-21.5. Taidemaalausta Santorinin saarella
23.-30.5.  Zagorohoria ja Vikos-rotko UUSITTU OHJELMA!

KESÄ
HEINÄKUU
2.7.-10.7. Kyläkulttuuria ja patikointia 
               Paroksen saarella UUTUUS!

SYKSY
SYYSKUU
10.-17.9. Saarihyppely Kykladeilla Kreikassa UUTUUS!
17.-24.9. Saarihyppely Kykladeilla Kreikassa UUTUUS!
24.9.-1.10. Patikointia upealla Santorinin saarella
24.9.-1.10. Taidemaalausta Santorinin saarella
 

LOKAKUU
2.-9.10. Patikointia kulttuurin alkulähteillä Kreetalla
2.-9.10. Taidemaalausta Rethimnonissa Kreetalla
9.-16.10. Patikointia Kreetalla (normaalitasoinen)
9.-16.10. Pyöräilyä Kreetalla
9.-16.10. Pyöräilyä ja patikointia -yhdistelmä Kreetalla
15.-22.10. Saaristopyöräilyä Kroatiassa laivaillen
15.-22.10. Taidemaalausta Kroatiassa saaristolaivalla
22.-29.10. Kulinaaria ja kulttuuria Ateenassa UUTUUS!

Tässä esitteessä esiteltyjen matkojen lisäksi pyrimme 

tuottamaan lisää uusia ja mielenkiintoisia 
harrastematkoja. Seuraa nettisivujamme!
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Annamme jokaisen matkan päätteeksi asiakkaille täytettäväksi palautelomakkeen, jonka avulla asiakkaat voivat kertoa meille matkojemme 
eri osa-alueiden onnistumisesta. Asiakkaiden palautteista saamme erittäin hyvää informaatiota nykyisten ja uusien matkojen kehittämiseksi. 
Matkojen suunnittelussa asiakkaiden palautelomakkeissa esittämät toiveet pyritään ottamaan huomioon ja uudet ideat ja ehdotukset 
matkojen teemoiksi laitetaan hautumaan. Kiitos kaikille asiakkaillemme, että olette jaksaneet täyttää palautelomakkeen paluumatkalla. 

ASIAKASPALAUTETTA

Poimintoja asiakkaiden vapaamuotoisesta palautteesta

Hyvä formaatti. Jos jotakin yrittäisi parantaa, vaarana olisi asioiden 
huononeminen

Ryhmässä liikkuminen antoisaa! Uusia ihmiskontakteja. Hyvä ryhmä.

Kerrassaan hieno reissu! Kiitokset ja tsemppiä MatkaPaletille! 
Positiivisesti yllättynyt maisemiin ja patikointikohteisiin.

Kiitos. Jälleen upea, unohtumaton matka.

Opas empaattinen, vastuuntuntoinen, luotettava. 
Paljon kiitoksia kaikesta.

Vaihtelevat, hyvin suunnitellut reitit. Upeat ja vaihtelevat reitit. 
Elämyksiä kaikille asteille (maisteltiin, haisteltiin, kosketeltiin luonnon 
antimia). Sopiva patikointivauhti ja ryhmäkoko.

Vaellusten vaativuustaso odotettua kovempi, mutta ihan hyvä. 
Voisi olla yhtenä-kahtena päivänä vielä vaativampi vaellus, johon 
halukkaat voisivat osallistua.

Arvostan pienen matkatoimiston toimintaa, se on ihmisläheisempää 
ja olen tuntenut saavani parempaa palvelua kuin isossa matka- 
toimistossa.

Kiitos! Matka ylitti odotukset. Kaikkea sopivasti! Hyvä ryhmäkoko. 
Hyvä, että on yksin matkaaville tällaisia harrastematkoja.

Tavernaruokailut retkien aikana erinomaisia.

Matkalla oli hyvin edustettuna patikoinnin lisäksi kulttuuri ja luonto. 
Tutustuttiin myös nähtävyyksiin. Yksin matkustaville iltaohjelmat 
olivat mukavia. Kiitos. Kävelyvauhti oli hyvä ja matkat sopivan pituisia. 
Reitit monipuolisia.

Kaikenkaikkiaan loistava matka. Kiitos.

Erinomaisesti suunnitellut ruoka- ja kahvitauot. Monipuoliset  
patikointireitit/ maastot ja "nähtävyyksien" esittely.

Paremmaksi ei voi paljon pistää, matka ylitti kaikki odotukset. 
Kiitos. 

TURVAA MATKASI, OTA MATKAVAKUUTUS  
Matkailu on hauskaa, mutta ei pidä unohtaa siihen liittyviä riskejä. Matkasta nauttii paljon enemmän kun tietää, että vahingon sattuessa 
ei jää tyhjän päälle. Esimerkiksi sairaalahoidon kustannukset ja saatavuus vaihtelevat huomattavasti eri puolilla maailmaa. On myös hyvä 
muistaa, että ainoastaan matkavakuutuksesta korvataan esim. matkan peruuntumis- ja keskeytymiskuluja. Siksi kehotamme ottamaan 
matkavakuutuksen jo matkavarauksen yhteydessä. 

Matkavakuutuksen voit kätevästi klikata itsellesi sivuillamme www.matkapaletti.fi
Matkavakuutukset myöntää Pohjolaan kuuluva Eurooppalainen.



MATKAEHDOT
Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja ja niiden lisäksi 
MatkaPaletti Oy:n omia erityisehtoja, jotka ohessa. Ehdot koskevat 
myös RallyClub Finlandin matkoja.

MATKAPALETTI OY:n ERITYISEHDOT

Matkavaraus ja ennakkomaksut
Ennakko/varausmaksu tulee suorittaa laskussa mainittuun erä-
päivään mennessä, jonka jälkeen matkavaraus on sitova. Loppuerä 
matkan hinnasta suoritetaan viimeistään 30 vrk ennen matkan 
alkua. Jos lähtöön on vähemmän kuin 30 vrk suoritetaan koko 
maksu välittömästi pankkitilillemme. Jos matkustaja ei suorita 
maksuja määräajassa on MatkaPaletti Oy:llä oikeus peruuttaa 
matkavaraus.

MATKALIPUT JA -VAHVISTUS
Saatuanne vahvistuksen tarkistakaa, että nimet, lähtöpäivä sekä 
hotelli-, lento- ja/tai laivatiedot ovat oikein vahvistuksessa. Jos 
epäselvyyttä ilmenee, ottakaa yhteys toimistoomme. Matkaliput 
saatte matkavahvistuksessa ilmoitetulla tavalla joko postitse 
kotiin tai matkalle lähtiessänne matkanjohtajalta lähtöselvityksen 
yhteydessä.

PERUUTUSEHDOT (MUUTOS YVE 4.1)
Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin: 

• lentomatkoja sisältävillä pakettimatkoilla menettämällä 
 aina ennakkovarausmaksun, muuten alla olevien peruutus-
 ehtojen mukaan

• viimeistään 30 vrk ennen matkan alkua maksamalla toimisto-
 kulut 50 euroa (alle 80 euron matkoista, 30 euroa), tai 
 muuttaa lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotellia maksamalla 
 toimistokulujen lisäksi uuden matkan hinnan. Myöhempiä 
 muutoksia pidetään matkan peruutuksena ja uuden tilaa- 
 misena.

• myöhemmin kuin 30 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen 
 matkan alkua maksamalla varausmaksun

• myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen 
 matkan alkua peritään 50 % matkan hinnasta

• myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua peruutus-
 kuluina peritään koko matkan hinta.

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja 
hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3 kohdan ja yleisten 
valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, on 
MatkaPaletti Oy:llä oikeus periä kohtuullinen korvaus peruutta-
misesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennak-
koon maksetuista palveluista, joista MatkaPaletti Oy:llä itsellään 
ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut). 
Korvaus määritellään todellisten kustannusten mukaan (muutos 

YVE 5.1). Kehotamme matkustajaa ottamaan jo matkan varaus-
vaiheessa matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvava-
kuutus.

MATKAN TOTEUTTAMINEN (MUUTOS YVE 12.1.A.)
Matkanjärjestäjällä on Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1 
perusteella oikeus peruuttaa matka tai matkasarja, jos matkalle 
ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää osanottaja-
määrää. Peruutuksesta ilmoitetaan viimeistään 21 vrk ennen 
matkan alkua. MatkaPaletin kaikkien harrastematkojen toteut-
tamiseen vaaditaan matkakuvauksessa ilmoitettu vähimmäis-
määrä matkustajia.

HINTOJEN JA ESITETIETOJEN MUUTOKSET
MatkaPaletti Oy:llä on oikeus hintamuutoksiin valuuttakurssien, 
verojen tai esim. lento-tai laivakuljetushintojen muuttuessa. Alen-
nukset ovat voimassa ilmoitettuna aikana, eivätkä ne koske jo 
aikaisemmin varattuja matkoja. MatkaPaletti Oy pidättää oikeuden 
muuttaa esitetietoja ja sopimusehtoja ennen sopimuksen syn-
tymistä.

MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU
Matkanjärjestäjä on tuottanut nämä matkat yhteistyössä kohde-
maissa toimivien eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyö-
kumppanit tekevät kaikkensa tässä esitettyjen matkojen onnistu-
miseksi. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat 
force majeure -syistä, lakkotilanteista, luonnon katastrofeista, 
poliittisista selkkauksista tai muista matkanjärjestäjästä riippu-
mattomista tilanteista. Näin ollen matkanjärjestäjä ei vastaa 
patikointi- ja pyöräilymatkoilla sääolosuhteista johtuvista peruun-
tumisista tai esim. sairaustapauksesta johtuvista oppaan tai asian-
tuntijan vaihdoksista. Tämän lisäksi matkanjärjestäjä ei vastaa 
sivuilla mainittujen hotellien tai kaupunkikohteiden internet-sivujen 
sisällöstä. Tapahtuma- ja rallimatkoilla matkanjärjestäjä ei myös-
kään vastaa tapahtuman tai kilpailujen peruuntumisesta, ajan-
kohdan tai paikan muuttumisesta eikä kilpailuohjelmassa olevista 
mahdollisista virheistä, eikä niiden asiakkaille mahdollisesti 
aiheuttamista kuluista tai ansiomenetyksistä. 

VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMINEN
Matkanjärjestäjän korvausvastuu kuljetukseen liittyvästä vahin-
gosta määräytyy siten kuin kyseisestä kuljetuksesta säädetään 
merilaissa, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa, ilma-
kuljetussopimuslaissa tai ilmakuljetuslaissa sekä kansainvälisiä 
rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa.

Jos matka on hankittu pääasiassa muuhun kuin yksityiseen 
tarkoitukseen, pidättää matkajärjestäjä itselleen oikeuden 
rajoittaa vahingonkorvausvelvollisuuttaan esine- ja varallisuus-
vahingoissa mahdollisen liikevoiton, huomattavan suuren palkkion 
tai vastaavan menettämisen osalta. Matkanjärjestäjän maksaman 
korvauksen yläraja näissä tapauksissa on 168€.

VALITUKSET
Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välit-
tömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän 

edustajalle tai vastuulliselle matkanjärjestäjälle. Korvausvaati-
mukset on tehtävä aina kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 
2 kk matkan päättymisen jälkeen. 

PASSI JA VIISUMI
Matkalle tarvitaan voimassa oleva passi tai 1.3.1999 jälkeen 
myönnetty kuvallinen EU- henkilökortti. MatkaPaletti Oy ei vastaa 
matkustusasiakirjojen puuttumisesta aiheutuneista matkan 
peruuntumisista. Suomen kansalaiset eivät tarvitse viisumia 
Espanjaan, Italiaan, Kreikkaan, Kroatiaan tai Viroon. Muut kuin 
Suomen kansalaiset huolehtivat mahdollisesta viisumista itse. 

KULTTUURI-, URHEILU YM. VASTAAVAT TAPAHTUMAT
Matkoista veloitetaan matkaennakon lisäksi ennakkomaksuna 
kulttuuri- tms. tapahtumien lippujen hinta, jota ei palauteta 
matkan peruuntuessa tai mikäli liput jäävät matkustajasta johtu-
vista syistä käyttämättä. Muilta osin ennakkomaksun suhteen 
noudatetaan normaaleja peruutusehtoja.

VAKUUTUKSET
Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutuksia. Matkustajan on itse 
huolehdittava siitä vakuutusturvasta, jonka hän katsoo matkalla 
tarvitsevansa esim. matka-, matkatavara-, tapaturma-, tai vastuu-
vakuutuksien muodossa. Kehotamme asiakkaita hankkimaan 
peruutusturvan sisältävän vakuutuksen jo matkaa varattaessa.

MATKATAVARAT LENTOMATKOILLA
Sallittu mukaan otettava matkatavaramäärä ilmoitetaan lento-
lippujen toimittamisen yhteydessä. Se vaihtelee eri lentoyhtiöillä 
ollen yleisesti 15-30 kg per matkustaja (yli 2-vuotias). Ylimääräi-
sestä matkatavarasta lentoyhtiöt veloittavat omien hinnastojensa 
mukaisen lisämaksun lähtöselvityksen yhteydessä. Urheiluvälineitä 
varten lentoyhtiöillä on omat erikoishinnastonsa. Sisälle lento-
koneeseen saa viedä vain yhden käsimatkatavaran, jonka suurin 
sallittu koko on 50x45x20 cm tai yhteismitat ovat 115 cm. Käsi-
matkatavaran enimmäispaino voi olla 5-8 kg lentoyhtiöstä riippuen.

LENTOMATKAT, ATERIAT LENNOLLA JA ALKOHOLI
Aterioiden sisältyminen lentoihin riippuu käytetystä lentoyhtiöstä 
ja ilmoitetaan matkakohtaisesti. Virvokkeet maksetaan aina erik-
seen. Lentoyhtiöillä on oikeus olla kuljettamatta henkilöitä, jotka 
ovat alkoholin vaikutuksen alaisena. Lopullisen päätöksen asiasta 
tekee lennon kapteeni. Näissä tapauksissa koneesta jäänyt 
matkustaja on velvollinen itse maksamaan kaikki aiheuttamansa 
kulut kuten uudet lentoliput ja hotellimajoitukset.

MATKAPALETTI OY on vastuullinen matkanjärjestäjä,
joka kuuluu Kuluttajasuojaviraston ylläpitämään 
valmismatkaliikerekisteriin. Tunnuksemme on 
KuVi 1017/04 Mj (www.kuluttajavirasto.fi). Suomen 
Matkatoimistojen liiton SMAL:in jäsennumeromme 
on 38309. MatkaPaletti kuuluu myös korkeimpaan 
AAA-luotto-luokkaan (www.soliditet.fi).
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