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MATKAOHJELMA 
041015 

SOILE LINDFORS / OPH-ELÄKELÄISET 2016 

PATIKOINTIA DOLOMIITEILLA 

Tule nauttimaan mahtavista vuoristomaisemista ja raikkaasta alppi-ilmasta Italian Alpeille, Dolomiiteille! 

Fiemme- ja Fassa-laaksossa olevat kylät ovat kuin suoraan satukirjan sivuilta: piparkakkutalot kukkakoris-
teineen ja taustalla jylhät, jopa yli 3.000 metrin korkeuteen kohoavat vuoret. Täällä on ruusunpunainen 
Catinaccio, massiivinen Sella ja kuninkaallinen Pordoi – ja kaikkein ylhäisin, yli 3.300 metrin korkeudella 
sijaitseva Marmolada-jäätikkö! Vihreät alppiniityt ja niillä lukematon määrä erilaisia alppikukkia.  

28.8., sunnuntai 

Aamuvarhaisella kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Lähtöselvityksen jälkeen yhteinen aamiai-
nen. Aikainen aamulento Helsingistä Milanoon klo 08.00–10.05. Lähtö omalla tilausajobussilla ja oppaamme 
kanssa kohti Dolomiitteja ja Fassa-laaksossa olevaa pientä ja viehättävää, noin 2.000 asukkaan Moenan ky-
lää. Ajomatka taittuu ohi Milanon, läpi Franciacortan viinialueiden kohti Veronaa, josta lähdetään kohti 
pohjoista. Loppumatka ajetaankin ’Grandi Dolomiti’ -vuoristotietä pitkin Val di Fiemmen ja Val di Fassan 
kautta maalauksellisen kauniiseen Moenan kylään (kylä-
korkeus n. 1.200 m). Matkan aikana nautimme välipalan 
eräällä viinitilalla. Moenassa majoittuminen viehättävään 
hotelliin, esim. Hotel Garden. 

Garden****, Streda de le Chiesure 3, 38035 Moena 

Sijaitsee keskustassa, n. 5 min kävelymatkan päässä 
keskusaukiosta ja liikkeistä. Perheomistuksessa oleva 

vuoristotyyppinen hotelli, jossa yleiset oleskelutilat, 
baari, ravintola-aamiaishuone, uima-allas, wellness-
osasto (kauneushoitoja lisämaksusta).  

Yhteinen tuloillallinen hotellin ravintolassa.  

29.8., maanantai 

Aamiainen. Ensimmäisenä vaelluspäivänä kokeneen alppi- 
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oppaan johdolla valitsemme reitin, joka on 
helppoa keskitasoa; näin testaamme ryhmän 
kunnon ja päätämme seuraavien päivien rei-
tistä.

Reittiesimerkki: Ajamme bussilla n. 15 

min. päässä olevalle Col Rodellan hissi-
asemalle Campitellon kylään, josta nou-
semme hissillä ylös n. 2.200 m korkeu-

teen. Täältä avautuu häikäisevän kaunis 
näkymä Sella- ja Pordoi-solaan, jotka ovat tunnettuja myös monille laskettelijoille. Patikkareittimme 
kulkee vuorenharjanteita pitkin, ns. Friedrich Augustuksen vaellusreittiä pitkin. Matkan varrella on laa-

joja vuoriniittyjä, joiden läpi kapea polku kulkee ylös ja alas. Täällä voimme tavata vaikkapa lammas-
laumoja paimenten kanssa! Siellä täällä vilahtaa näkymä Fassa-laaksoon, toisella puolella suojanamme 
ovat jylhät ja jyrkät vuorenseinämät. 

Lounas-/välipalatauko (omakustanteinen) alppiravintolassa, jonka jälkeen patikoimme alas laaksoon läpi 
peltojen ja metsien. Bussikuljetus hotelliin.  

Illallinen hotellin ravintolassa. 

30.8., tiistai 

Olemme totutelleet alppi-ilmaan ja ihastelleet vuoriston kauneutta, ja tänään olemme valmiit uusiin seik-
kailuihin! Aamiainen. 

Reittiesimerkki: Ajamme ensin bussilla hotellista lyhyen matkan vaellusreitin alkupäähän. Reitti kulkee 

osittain mahtavan metsikön läpi, osittain vuoripuroa seuraten ja välillä taas alppiniittyjen läpi aina 
ylemmäs. Päivän aikana pidämme tauon vuoristomajassa, jossa mahdollisuus nauttia välipalaa tai kevyt 
lounas (omakustanteinen). Paluu taittuu hieman eri reittiä pitkin, läpi peltojen ja niittyjen, joilla alp-

pimajoja ja karjaa käyskentelemässä. Mahdollisesti vierailu ns. malgassa, jossa valmistetaan paikallista 
juustoa.   

Paluu iltapäivällä takaisin lähtöpaikkaan, jossa bussi odottaa ja vie meidät takaisin hotellille. Illallinen. 

31.8., keskiviikko 

Vapaapäivä omassa kylässä. Mahdollisuus tehdä pieni kävelykierros Moenan keskustassa, minkä jälkeen va-
paa-aikaa Moenassa; nauti leppoisasta oleskelusta, hotellin wellness-osastosta tai vaikkapa omatoimisista 
lyhyistä kävelyretkistä Moenan ympäristössä.  

Illallinen hotellin ravintolassa.  

1.9., torstai 

Aamiainen. Tämän päivän vaellusreittimme vie meidät upeisiin 
maisemiin Passo Pordoin solasta Fedaia-järvelle.  

Reittiesimerkki: Lähdemme bussilla Passo Pordoin solaan (n. 

2.100 m korkeus). Ohitamme matkan varrella Canazein kylän, 
joka on myös tunnettu talviurheilukeskus. Passo Pordoista 

aloitamme patikoinnin, nousemme ylös vuoren harjanteelle 
ja patikoimme kaunista harjannereittiä pitkin Passo Fedain 
solaan. Eteemme aukeaa näkymä mm. Marmolada-jäätikölle 

ja 360 asteen säteellä ympäröiville vuorille. Dolomiittimai-
semat ovat täällä parhaimmillaan! Pidämme tauon vuoristokahvilassa. Passo Fedaissa odottaa bussi, jo-
ka kuljettaa meidät takaisin hotellille.  

Läksiäisillallinen.  

2.9., perjantai 

Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen ja lähtö hotellista. Ajamme Garda-järvelle Riva del Gardan kaupun-
kiin, jossa pidämme lyhyen tauon. Iltapäivällä matka jatkuu kaunista Garda-järven läntistä rantatietä, ns. 
sitruuna-rivieraa pitkin. Päivän aikana lounas. Jatkamme Milanon lentokentälle, josta paluulento Finnairin 
suoralla lennolla Suomeen, Milano–Helsinki klo 19.00–22.55. 
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VAELLUSRETKET:  

Edelläesitetyt reitit ovat esimerkkejä. Mahdollisuuksia on lukui-
sa määrä. Ensimmäisen vaelluspäivän aikana nähdään ryhmän ta-
so/kunto, jonka perusteella seuraavien vaelluspäivien reittiä 
voidaan muuttaa.  

Vaelluspäivien kesto on n. klo 08.30/09.00–16.00 sis. bussikulje-
tukset/kabiinihissimatkat/tauot. Varsinainen vaellusaika päivittäin on n. 4, enint. 5 tuntia.  

Korkeuserot vaihtelevat 300 metristä 400 metriin ja vaellukset tapahtuvat n. 1.600–2.500 m korkeudessa.  

HUOM! Vaellusretkiä ei  suositella sydän-ja verisuonisairauksia tai sepelvaltimosairauksia poteville.  

Mukana vaelluksilla virallinen, paikallinen alppiopas ja suom.-kielinen opas.  

 

FAKTATIEDOT MATKASTA: 
Matkakohde:  Dolomiitit, Moena 

Matkan ajankohta: 28.8.–2.9.2016  

Matkan alustava hinta: à 1.495 € jaetussa kahden hengen huoneessa (min. 30 hlö)  

Hintaan sisältyy kaikki tämä: 

  • aamiainen lähtöselvityksen jälkeen Helsinki-Vantaalla 
  • suorat lennot Helsinki-Milano m/p turistiluokassa 
  • tilausajokuljetukset tasokkaalla turistibussilla Italiassa ohjelman mukaan 
  • suomenkielisen oppaan mukanaolo alk. ja päättyen Milano 
  • alppioppaiden mukanaolo patikkapäivinä (pakollinen) 
  • mahdolliset tiemaksut  
  • viisi yöpymistä tasokkaassa hotellissa**** jaetussa kahden hengen huoneessa 

aamiaisineen
  • viisi illallista, osin ruokajuomineen (tervetulo- ja läksiäisillallisilla), yksi 
  lounas, 
  • turistivero  

Hinta ei sisällä: • ruokajuomia  
  • muita kuin edellä mainittuja retkiä, aterioita tai sisäänpääsyjä 
  • matkavakuutusta  

Lisämaksusta : • majoittuminen 1 hengen huoneessa à 180 €. Ilman huonetoveria majoittuvan 
  on maksettava yhden hengen huoneen lisämaksu. 
  • yöpyminen lentokenttähotellissa 27.-28.8. tai 2.-3.9., à 55 €/hlö/yö jaetussa 
  2 h huoneessa aamiaisineen. 

Hintoihimme ei lisätä laskutuslisää eikä toimisto- tai palvelumaksuja. 

HUOM! Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen 
matkavakuutus, joissa on vakuutusehtojen mukaan erikoismatkoissa kattava peruutusturva. 

Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin.  

Pidätämme oikeuden MatkaSenioreista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polt-
toaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.  

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen MatkaSeniorit / Oy Kon-Tiki Tours Ltd. Yritys kuuluu Kulut-
tajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia 

matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. 

 

MatkaSeniorit / Oy Kon-Tiki Tours Ltd 

 

 

Anne Kajander 
puh. 045 1242003 


