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These vacation packages have been devised after the four destinations (Monte Pisano, Vulkanland, Izola and 
Lake Saimaa) have been assessed by a group of tourist experts from incoming and outgoing agencies. Further-
more, the regions have been visited and tested by 56 seniors aged 55 years or above and recommendations 
made by four senior organizations have been taken into account. The assessments took place within the frame of 
the EU co-funded project “DiscOver55”. The compiled packages are tailored to fit the needs of the target group 
55+. Evaluations and recommendations have been analyzed in order to identify selected services with added 
value for the tourists aged 55+. The main aim is to ensure a high quality of the final product. Further details and 
information on the recommendations and findings of the research are summarized in the final project handbook, 
available for free download: www.discover55.eu/download-area
Four common themes have been defined: History & Culture, Nature & Open air; Music & Dancing, Handicraft
All packages may be booked upon request. The offers are valid for small groups (minimum 12 travellers).
Customizations are subject to availability. Arrival and departure have to be organized individually. The agencies 
will happily assist you at an extra charge. 

Matkailupakettien suunnittelussa neljässä kohteessa (Monte Pisano, Vulkanland, Izola ja Saimaa) on hyödyn-
netty matkailuasiantuntijoiden kokemusta ja arvioita. Tuotteita ja alueita ovat testanneet 56 yli 55-vuotiasta 
koehenkilöä ja huomioon on otettu neljän seniorijärjestön suositukset. Tuotteiden arviointi ja testaus tehtiin 
EU-rahoitteisen DiscOver55-hankkeen puitteissa. Luodut matkailupaketit on räätälöity 55+-ikäluokan tarpeisiin. 
Niissä on huomioitu erityisesti yli 55-vuotiaiden matkailijoiden arvostamat ja tarvitsemat palvelut pakettien 
korkean laadun varmistamiseksi. Lisätietoa suosituksista ja tutkimustuloksista löytyy hankekäsikirjasta, joka on 
ladattavissa ilmaiseksi linkistä: www.discover55.eu/download-area
Matkailupaketit perustuvat neljään teemaan, jotka ovat historia ja kulttuuri, luonto ja ulkoilma, musiikki ja tanssi 
sekä käsityöt.
Kaikki paketit ovat varattavissa pyynnöstä. Pakettien muokkaaminen on mahdollista tarjonnan puitteissa. Matkat 
kohteeseen ja takaisin eivät kuulu pakettihintaan. Matkojen järjestämiseen saa apua matkatoimistoilta.

Intro | Esittely
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The region Vulkanland is located in the 
south east of Styria. It was selected as  
European Destination of Excellence 
(EDEN), because of the traditions 
inherited and preserved through the 
generations. The landscape in the area 
is shaped by numerous, nowadays 
extinct, volcanoes, which have gentled 
into rolling hills throughout millions 
of years. The Vulkanland invites its 

guests to enjoy locally produced food 
and drinks, hike along the trails of 
the volcanoes, play a round of golf on 
one of several golf courses scattered 
throughout the region or relax in one 
of the thermal baths.   Embedded 
into green and unspoiled nature, the 
thermal baths are one of the remaining 
witnesses of the eruptive past of the 
area. The high density of natural and 

cultural riches calling the Vulkanland 
their home is unique and the combi-
nation of both facilitates mental and 
physical relaxation and recreation. The 
gentle volcanic hills and the power of 
thermal water suggest a hidden energy 
that holidaymakers may happily tap 
into.Vulkanland 

Austria
Vulkanland, Itävalta

Vulkanlandin seutu sijaitsee Steier-
markin osavaltion kaakkoisosassa. Sille 
on myönnetty sen läpi sukupolvien 
jatkuneiden perinteiden ansiosta 
European Destination of Excellence 
(EDEN)-palkinto. Alueen maisemia 
ovat muokanneet lukuisat aikoja 
sitten sammuneet tulivuoret, jotka 
ovat tasoittuneet miljoonien vuosien 

saatossa aaltoileviksi mäiksi ja kuk-
kuloiksi. Vulkanland kutsuu vieraansa 
nauttimaan paikallisesti tuotetusta 
ruoasta ja juomasta, vaeltamaan 
tulivuorten poluilla, pelaamaan 
golfia seutua täplittävillä golfkentillä 
ja rentoutumaan sen kylpylöissä.   
Vehreän ja koskemattoman luonnon 
ympäröimät kylpylät ovat yksi nyky-

päivän todiste alueen tuliperäisestä 
menneisyydestä. Alueen luonnon ja 
paikalliskulttuurin rikkaus yhdessä 
luovat täydellisen ympäristön mielen ja 
kehon rentoutumiselle ja virkistykselle. 
Loivat tuliperäiset mäet ja lämpimän 
veden voima tarjoavat matkailijoille 
hiljaista energiaa.

Incoming Agency | Matkatoimisto
Spirit of Regions
Gabriele Grandl | + 43 664 96 82 882
touren@spiritour.at
www.spiritour.at

Medical care | Lääkäri ja ensiapu
Hospital in Feldbach and Bad Radkersburg  
Sairaala Feldbachissa ja Bad Radkersburgissa
Tour guides in | Matkaoppaiden kielet
German, English, Italian, Slovenian 
saksa, englanti, italia, slovenia

Public transportation | Julkinen liikenne
Graz Airport, Feldbach train station 
Lentokenttä Grazissa, rautatieasema 
Feldbachissa
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Day 1 Starting from 2 p.m. 
arrival of the guests at the 
hotel (3 stars or farm holiday 
home). An ambassador of 
the region welcomes them 
and accompanies them with 
things to know, sagas and 
stories through their stay. 
Visit of the Tabor in the city 
of Feldbach, in former times 
a fortification, nowadays 
hosting a museum about the 
history of the border region 
Vulkanland in the south-east 
of Austria. Walk through the 
city centre. Dining together. 
Day 2 Excursion to the ham 
manufactory Vulcano and 
the historical premises of 
Castle Kornberg. Traditional 
dinner. 
Day 3 Visit of the world-fa-
mous chocolate manufactory 

Zotter, where you might try 
more than a 100 varieties of 
chocolate – all of them fair 
trade. Lift up the Riegersburg 
and guided tour through its 
much fought over premises. 
The fortress Riegersburg 
dominates a region of castles 
and fortresses, which used 
to be strongholds in the 
defence of the region against 
invaders. Today they are 
popular tourist attractions 
located along the castle 
road. Traditional dinner at a 
Buschenschank. 
Day 4 Guided city tour 
through Graz with a visit 
of Castle Eggenberg, an 
architectural highlight, and 
its park. Traditional dinner. 
Day 5 Check-out and 
departure.

Culture of living in 
Vulkanland

Season | Kausi
April – Mid of July 
huhtikuu - heinäkuun puoliväli

Price | Hinta
€ 495,00 

The offer includes
4 nights in a family owned hotel or 
farm holiday home incl. breakfast 
3 traditional dinners

1 traditional snack at a Buschenschank
Entrance fee Tabor museum Feldbach
Lift and guided tour through the 
fortress Riegersburg
Guided tour & tasting at Vulcano’s ham 

manufactory and Zotter chocolate 
manufactory
City tour by bus through Graz and 
entrance fee to Castle Eggenberg
Guided tour through Castle Kornberg
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 60,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella perheomisteises-
sa hotellissa tai maatilamajoituksessa 
Kolme perinteistä päivällistä
Yksi perinteinen päivällinen viinitilalla.
Vierailu Taborin museossa Feldbachissa
Opastettu kierros Rie-
gersburgin linnassa
Opastettu kierros Vulcanon prosciutto-

tehtaassa ja Zotterin suklaatehtaassa
Bussikierros Grazissa, vierailu 
Eggenbergin linnassa
Opastettu kierros Kornbergin linnassa
Matkaopas
Kuljetukset kohteiden välillä
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 60,00

1. päivä Saapuminen 
majoituspaikalle (3 tähden 
hotelli tai maatilamajoitus) 
14.00 alkaen. Paikallinen 
matkaopas toivottaa 
matkailijat tervetulleeksi. 
Hän kulkee ryhmän mukana 
koko matkan ajan ja kertoo 
alueesta, sen historiasta 
ja legendoista. Vierailu 
Feldbachin kaupungissa 
sijaitsevassa Taborissa, 
entisessä linnoituksessa 
joka on nykyään alueen 
historiasta kertova museo. 
Kävelykierros keskustassa. 
Yhteinen päivällinen. 
2. päivä Tutustumisretki 
Vulcanon prosciuttoteh-
taalle ja Kornbergin linnaan. 
Perinteinen päivällinen. 
3. päivä Vierailu 
maailmankuululla Zotterin 

suklaatehtaalla, mahdollisuus 
maistaa yli sataa eri reilun 
kaupan suklaalaatua. Opas-
tettu kierros monia taisteluja 
nähneessä Riegersburgin 
linnassa. Riegersburg on 
hallitseva nähtävyys linnojen 
ja linnoitusten täyttämällä 
seudulla. Ennen ne puolus-
tivat seutua hyökkääjiltä, 
mutta nykypäivänä ne ovat 
suosittuja nähtävyyksiä 
linnojen tiellä.  Perinteinen 
päivällinen viinitilalla. 
4. päivä Opastettu bussi-
kierros Grazissa, Steiermar-
kin pääkaupungissa. Vierailu 
Eggenbergin arkkitehtoni-
sesti kiinnostavassa linnassa 
ja sen puistossa. Perinteinen 
päivällinen. 
5. päivä Huoneiden 
luovutus ja paluumatka

Linnoja ja ruokakulttuuria 
Vulkanlandissa

Vulkanland 
Austria
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Day 1 Starting from 2 p.m. 
arrival of the guests at the 
hotel (3 stars or farm holiday 
home). An ambassador of 
the region welcomes and 
guides you throughout your 
stay – telling you about 
things to know, sagas and 
stories about the region and 
its inhabitants. Presentation 
of the method ‘Geomancy & 
Landscape’. Short hike (about 
1 hour) followed by a joint 
dinner. 
Day 2 Getting to know 
the volcanic past of the 
landscape on a hike. Feeling 
and sensing of different 
natural qualities around the 
Castle Kapfenstein. Four 
hours of geomantic methods 
in the countryside with two 
hours hiking time. Tasting a 
sweet specialty out of the 
castle’s kitchen. Enjoying a 
traditional dinner together. 

Day 3 Day ticket for 
the thermal bath in Bad 
Gleichenberg. Nestled into 
the 20ha spa park with 
high architectural quality, 
tranquillity is the main focus 
of this thermal bath. Lunch 
break in the thermal bath. 
Dinner on the way back to 
the accommodation. 
Day 4 Short geomantic walk 
to special places and viewing 
points. Traditional lunch, 
tasting wines originating 
from volcanic soil and dinner 
on the way back to the 
accommodation. 
Day 5 Check-out and 
departure.

Geomancy & Landscape

1. päivä Saapuminen 
majoituspaikalle (3 tähden 
hotelli tai maatilamajoitus) 
14.00 alkaen. Paikallinen 
matkaopas toivottaa 
matkailijat tervetulleiksi. 
Hän kulkee ryhmän mukana 
koko matkan ajan ja kertoo 
alueesta, sen asukkaista 
ja legendoista. Esitelmä 
“maisemia ja geomantiaa” 
-metodista. Lyhyt vaellus (n. 
1 tunti), yhteinen päivällinen. 
2. päivä Tutustuminen 
alueen tuliperäisen maape-
rän menneisyyteen vaelluk-
sella. Luonnon tutkiskelua 
ja aistimista Kapfensteinin 
linnan ympäristössä. 
Geomantia-aktiviteetteja 

maaseudulla (4 h, kävelyä 
2 h). Maistiaisia linnan 
keittiössä. Perinteinen 
päivällinen. 
3. päivä Kylpyläpäivä Bad 
Gleichenbergissä. Rauha 
ja rentoutuminen ovat 
pääosassa arkkitehtoni-
sesti kauniilla 20 hehtaarin 
kylpyläalueella.  Lounastauko 
kylpylässä. Päivällinen 
matkalla hotellille. 
4. päivä Lyhyt geoman-
tiakävely tärkeille maise-
makohteille. Perinteinen 
lounas ja paikallisten viinien 
maistelua matkalla hotellille. 
5. päivä Huoneiden 
luovutus ja paluumatka. The offer includes

4 nights in a family owned hotel or 
farm holiday home incl. breakfast
4 traditional dinners

2 traditional snacks at a 
Buschenschank
Entrance fee to the thermal bath Bad 
Gleichenberg incl. lunch

Guided wine tasting
Knowledge transfer Geomancy & 
Landscape
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 60,00

Matkapaketti sisältää 
Neljä yötä aamiaisella 
perheomisteisessa hotellissa 
tai maatilamajoituksessa
Neljä perinteistä päivällistä
Kaksi perinteistä ruokailua viinitilalla
Vierailu ja lounas kylpylässä 
Bad Gleichenbergissä

Viininmaistajaiset
Tutustumista geomantiaan
Matkaopas
Kuljetukset kohteiden välillä
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 60,00

Maisemia ja geomantiaa

Vulkanland 
Austria

Season | Kausi
March – Mid of July 
maaliskuu - heinäkuun puoliväli

Price | Hinta
€ 448,00 
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Day 1 Starting from 2 p.m. 
arrival of the guests at the 
hotel – (3 stars or farm 
holiday home). An ambassa-
dor of the region welcomes 
and guides you during your 
stay. The playful interaction 
with your voice and its eco 
in nature and your body will 
accompany you throughout 
the stay. Visit to Straden, a 
village with four churches. 
Getting to know the acoustics 
of churches with easy voice 
exercises. Joint dinner. 
Day 2 Good morning dear 
voice! Health through breath-
ing exercises and fun through 
try-outs of the typical Styrian 
singing – the yodelling. 
Excursion through the region 
with a visit to Weltmaschine, 
ham manufactory Vulcano 
and the historical premises of 
Castle Kornberg. Traditional 

dinner. 
Day 3 Day ticket for 
the thermal bath in Bad 
Gleichenberg. Nestled into 
the 20ha spa park with 
high architectural quality, 
tranquillity is the main focus 
of this thermal bath. Lunch 
break in the thermal bath. 
Dinner on the way back to 
the accommodation. 
Day 4 Good morning dear 
voice! Getting to know of 
elder berry, a typical and 
very old crop plant of the 
region. Tasting of elder berry 
juice – very vital. Winter walk 
to the Huabn, a special place 
where a light, but hot lunch 
is served. Guided meditation 
with explanations about 
mental training. Traditional 
dinner. 
Day 5 Check-out and return 
trip.

1. päivä Saapuminen 
majoituspaikalle (3 tähden 
hotelli tai maatilamajoitus) 
14.00 alkaen. Paikallinen 
matkaopas toivottaa toivottaa 
matkailijat tervetulleeksi ja 
kulkee matkan ajan ryhmän 
mukana. Leikkimielisiä ääni- ja 
kaikuharjoituksia luonnon 
keskellä sekä kevyttä liikuntaa 
on sisällytetty ohjelmaan läpi 
koko matkan. Vieraily neljän 
kirkon kylässä, Stradenissa. 
ja Kirkkojen akustiikkaan 
tutustumista helpoilla 
ääniharjoituksilla. Yhteinen 
päivällinen. 
2. päivä Huomenta, ääneni! 
Hengitysharjoituksia ja tutus-
tumista Steiermarkilaiseen 
jodlaukseen. Kierros seudulla: 
kohteina Weltmaschine, 
Vulcanon prosciuttotehdas ja 
Kornbergin linna. Perinteinen 
päivällinen. 

3. päivä Kylpyläpäivä Bad 
Gleichenbergissä. Rauha ja 
rentoutuminen ovat pääosas-
sa arkkitehtonisesti kauniilla 
20 hehtaarin kylpyläalueella.  
Lounastauko kylpylässä. 
Päivällinen matkalla hotellille. 
4. päivä Huomenta, ääneni! 
Tutustumista alueen perin-
teikkääseen viljelykasviin, 
seljaan. Terveelliset seljame-
humaistiaiset. Talvikävely 
Huabn-ravintolaan, kevyt 
lämmin lounas. Ohjattua 
meditaatiota. Perinteinen 
päivällinen. 
5. päivä Huoneiden 
luovutus ja paluumatka

Yodelling & Gentle 
exercise in Vulkanland

The offer includes
4 nights in a family owned hotel or 
farm holiday home incl. breakfast
4 traditional dinners
1 traditional meal at a 
Buschenschank
Entrance fee thermal bath 
Gleichenberg incl. lunch
Entrance fee Weltmaschine
Guided tour & tasting Vulcano’s ham 

manufactory 
Guided winter walk with lunch snack 
and meditation
Knowledge transfer health through 
singing 
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 60,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
perheomisteisessa hotellissa 
tai maatilamajoituksessa
Neljä perinteistä päivällistä
Yksi perinteinen päivällinen viinitilalla
Vierailu ja lounas kylpylässä 
Bad Gleichenbergissä
Vierailu Weltmaschine-koneella
Ohjattu kierros ja maistiaisia 

Vulcanon prosciuttotehtaalla 
Talvikävely, lounas ja meditaatio
Terveellisiä lauluharjoituksia 
Matkaopas
Kuljetukset kohteiden välillä
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 60,00

Jodlausta ja kevyttä 
liikuntaa Vulkanlandissa

Vulkanland 
Austria

Season | Kausi
November - February 
marras-helmikuu

Price | Hinta
€ 495,00 
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Season | Kausi
November - December
marras-joulukuu

Price | Hinta
€ 510,00 

Vulkanland 
Austria

The offer includes
4 nights in a family owned hotel incl. 
breakfast
3 traditional dinners
1 traditional meal at a 
Buschenschank
Handicraft at the honey farm
Entrance fee Weltmaschine
Guided tour & tasting at Vulcano’s 
ham manufactory

Guided tour & tasting at the 
chocolate manufactory
Visit of Christmas exhibition
Weaving of your own Advent wreath
Guided winter walk with meditation
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 80,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
perheomisteisessa hotellissa
Kolme perinteistä päivällistä
Yksi perinteinen 
päivällinen viinitilalla
Käsitöitä hunajatilalla
Vierailu Weltmaschine-koneella
Ohjattu kierros ja maistiaisia 
Vulcanon prosciuttotehtaalla 

ja Zotterin suklaatehtaalla
Joulunäyttely
Adventtikranssien tekoa
Talvikävely ja meditaatiota
Matkaopas
Kuljetukset kohteiden välillä
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 80,00

Day 1 Starting from 2 
p.m.: arrival of our guests 
at the hotel (3 stars). An 
ambassador of the region 
welcomes and accompanies 
them during their stay, 
passing on things to know, 
sagas and stories about the 
region and its inhabitants. 
Outing to a honey farm. 
There you learn about the 
production of honey and 
its active ingredients. The 
delicious smell of beeswax 
is in the air and reminds us 
of the upcoming Christmas 
holidays. You form your own 
candle out of liquid beeswax. 
Dinner at the hotel. Presen-
tation of the region through 
pictures. 
Day 2 Day-trip along the 
former volcanic hills to 
three famous and popular 
tourist attractions. The 
fascinating story about the 
Weltmaschine built by Franz 
Gsellmann in Edelsbach, 
the emotional seduction 
during a visit at Vulcano’s 
ham heaven and a tour 
through the chocolate 
theatre of Josef Zotter charm 
the visitors. Once seated 

inside the chocolate theatre 
everything revolves around 
the cacao bean and more 
than a hundred varieties may 
be tasted during the visit. In 
conclusion of the day, we’ll 
visit the Christmas exhibition 
at the baroque Castle 
Kornberg. Dinner is served at 
the hotel. 
Day 3 Visit to a gardener. 
Festive floristic, like the 
creation of traditional 
Advent wreaths, puts us in 
a wonderful mood for the 
quietest time of the year. 
Everybody leaves with an 
own workpiece. Dinner is 
served in a Buschenschank 
– a traditional tavern located 
in the Styrian wine-growing 
areas – with local music. 
Day 4 Guided hike to the 
Huabn (1.5 hours). There a 
soup is served and visitors 
are invited to deliberately 
experience the landscape, 
meditation. Trip to the 
Advent village in Feldbach, 
walk through the city. Dinner 
at the hotel. 
Day 5 Check-out and return 
trip.

Advent in  
Vulkanland

1. päivä Saapuminen 
majoituspaikalle (3 tähden 
hotelli) 14.00 alkaen. Paikal-
linen matkaopas toivottaa 
matkailijat tervetulleiksi. 
Hän kulkee ryhmän mukana 
koko matkan ajan ja kertoo 
alueesta, sen asukkaista 
ja legendoista. Vierailu 
hunajatilalla. Tutustumista 
hunajan tuotantoon ja sen 
terveysvaikutuksiin. Virit-
täytymistä tulevan joulun 
tunnelmaan mehiläisvahan 
herkullisessa tuoksussa 
ja kynttilöiden valamista 
sulasta mehiläisvahasta. 
Päivällinen hotellilla. Seudun 
esittelyä kuvien avulla. 
2. päivä Päivämatka 
kolmeen kuuluisaan 
turistikohteeseen tulipe-
räisillä kukkuloilla. Franz 
Gsellmannin rakentama 
eksentrinen Weltmasch-
ine-kone Edelscbachissa, 
Vulcanon prosciuttotehtaan 
houkutukset ja Josef Zot-
terin suklaatehdas takaavat 
mielenkiintoisen päivän. 

Suklaateatterissa kerrotaan 
kaikki suklaan valmistuksesta 
kaakaopavusta lähtien, ja 
vierailijat pääsevät maista-
maan yli sataa eri suklaalaa-
tua. Päivän päättävät vierailu 
Kornbergin barokkilinnan 
joulunäyttelyyn ja päivällinen 
hotellilla. 
3. päivä Puutarhurin 
työpaja. Adventtikranssien 
tekeminen rauhoittaa mielen 
joulun tunnelmaan. Tehdyt 
kranssit saadaan mukaan. 
Päivällinen buschenschan-
kissa eli Steiermarkilaisen 
viinitilan tavernassa, 
paikallista musiikkia. 
4. päivä Ohjattu vaellus 
Huabn-ravintolaan (1,5 
tuntia). Keittolounas ja 
maiseman ihailua sekä medi-
taatiota. Matka Feldbachissa 
sijaitsevaan adventtikylään, 
kaupunkikävely. Päivällinen 
hotellilla. 
5. päivä Huoneiden 
luovutus ja paluumatka

Adventinviettoa 
Vulkanlandissa 
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Lake Saimaa  
Finland
Saimaa, Suomi

Lake Saimaa is the 4th largest lake in 
Europe, and contains a huge number 
of islands, providing an attractive 
environment for holidaymaking and 
leisure activities. In 2015, the Wall 
Street Journal ranked Lake Saimaa 
among the top 5 lake destinations 

in the world, while the 5-week-long 
Savonlinna Opera Festival is ranked 
among the top 5 opera festivals in 
the world. Savonlinna already has 
development experience and expertise 
in senior travel. Water is a key element 
in the Savonlinna landscape, being 

located in a very attractive surrounding 
at the crossroads of the water routes 
of Lake Saimaa. Savonlinna is also 
well reputed as a destination for spas, 
wellbeing and rehabilitation activities.

Saimaa on Euroopan neljänneksi suurin 
järvi. Sen lukuisat saaret ja rannat 
tarjoavat miellyttävän ympäristön 
lomanvietolle ja vapaa-ajan aktivitee-
teille. Wall Street Journal laski Saimaan 
maailman viiden parhaan järvikohteen 
joukkoon vuonna 2015, ja Savonlinnan 

Oopperajuhlat lasketaan yhdeksi 
maailman viidestä huippuoopperafesti-
vaalista. Savonlinnassa on paljon senio-
rimatkailuun liittyvää asiantuntemusta 
ja kokemusta. Vesi on Savonlinnan 
maisemissa pääosassa, sillä se sijaitsee 
Saimaan vesireittien risteyskohdassa ja 

suuri osa kaupungista sijaitsee saarilla. 
Kaupunki tunnetaan sen kylpylöistä, 
wellbeingistä ja kuntoutuspalveluista, 
sekä tietenkin Olavinlinnasta, joka on 
maailman pohjoisin keskiaikainen linna. 

Incoming Agency | Matkatoimisto
Savonlinna Tours Oy
Päivi Ruuskanen | + 358 50 548 4004
sales@savonlinnatours.fi
www.savonlinnatours.fi

Medical care | Lääkäri ja ensiapu
Hospital in Savonlinna  
Sairaala Savonlinnassa
Tour guides in | Matkaoppaiden kielet
Finnish, Swedish, English, German, 
French, Russia, Dutch, Japanese, Spanish
suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, 
venäjä, hollanti, japani, espanja

Public transportation | Julkinen liikenne
Savonlinna Airport SVL, train station 
Savonlinna 
Lentokenttä Savonlinnassa, 
rautatieasema Savonlinnassa
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Season | Kausi
May, September and October 
toukokuu, syyskuu, lokakuu

Price | Hinta
€ 475,00 

Lake Saimaa 
Finland

The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
3 dinners at hotel
Savonlinna walking tour with guide

Boat cruise with visit of a farm and 
lunch
Tour to Punkaharju with guide
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 110,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
Spahotel Casinossa
Saunan ja kylpylän vapaa käyttö
Kolme päivällistä hotellilla
Opastettu kävelykierros 
Savonlinnassa

Risteily. Vierailu ja lounas maatilalla
Opastettu kierros Punkaharjulla
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja sisäänpääsymaksut
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 110,00

Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner, 
Day 2 Breakfast Savonlinna 
walking tour with guide, 
duration 4 hours (distance 
2km) Get to know Savonlin-
na´s main sights:  Olavinlinna 
castle, Riihisaari Museum, 
Savonlinna Cathedral. The 
building of Olavinlinna, 
castle of St. Olaf, began 
in 1475. The Danish-born 
founder of the castle, knight 
Erik Axelsson Tott, decided 
that a powerful fortification 
should be built to protect the 
strategically important Savo 
region. The changes in the 
ownership of the castle left 
their mark on Olavinlinna: 
this can be seen in the varied 
architecture of the castle. 
Riihisaari is home to the 
exhibitions of Savonlinna 
Provincial Museum and 
Saimaa Nature Exhibition 
centre run by Metsähallitus 
which also provides hiking 
information. The Provincial 
Museum concentrates on 

the history of South Savo 
and particularly on preserv-
ing, studying and presenting 
the history of sailing on Lake 
Saimaa. During the summer 
the unique steamships 
moored at the museum are 
open to visitors. There is also 
a nice gift shop. Dinner. 
Day 3 Breakfast Boat cruise 
in Lake Saimaa Visit Finnish 
farm, lunch included with 
guide -get to know Finnish 
lifestyle.  
Day 4 Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 4 hours 
with guide. Get to know 
surroundings of Savonlinna, 
Forest Museum Lusto and 
Punkaharju ridge area, our 
national scenery. Lusto is 
a national museum and 
science centre focusing on 
Finnish forest culture and 
illustrating the interaction 
between man and the forest 
from the past to the current 
days. Dinner. 
Day 5 After breakfast 
departure home.

History & Culture

1. päivä Saapuminen Spa-
hotel Casinoon, päivällinen. 
2. päivä Opastettu kävely-
kierros Savonlinnassa (kesto 
n. 4 tuntia, kävelyä 2 km). 
Tutustuminen Savonlinnan 
päänähtävyyksiin: Olavinlin-
naan, Savonlinnan maakun-
tamuseoon Riihisaaressa ja 
Savonlinnan tuomiokirkkoon. 
Olavinlinnan rakennustyöt 
alkoivat vuonna 1475. 
Tanskalaissyntyinen Eerik 
Akselinpoika Tott oli 
päättänyt rakennuttaa linnan 
suojellakseen strategisesti 
tärkeää Savon seutua. 
Olavinlinnan arkkitehtuurissa 
näkee selvästi jäljet, joita 
linnan omistuksen monet 
vaihdokset Ruotsilta 
Venäjälle ja takaisin ovat 
siihen jättäneet. Riihisaaressa 
sijaitsevat Savonlinnan 
maakuntamuseo ja Saimaan 
luontokeskus. Näyttelyjen 
lisäksi tarjolla on mm. tietoa 
alueen vaellusreiteistä. 
Maakuntamuseo kertoo 
Etelä-Savon historiasta ja 
keskittyy erityisesti Saimaan 

veneilyhistorian tutkimiseen, 
tallentamiseen ja esittämi-
seen. Kesäaikana vierailijat 
pääsevät myös käymään 
museorannan laiturissa 
sijaitsevilla historiallisilla 
höyrylaivoilla. Museon 
matkamuistomyymälään 
kannattaa myös tutustua. 
Päivällinen. 
3. päivä Aamiaisristeily 
Saimaalla. Opastettu vierailu 
ja lounas maatilalla. Tutustu-
mista savolaisiin elintapoihin.
4. päivä Opastettu kierros 
Punkaharjulla (4 tuntia). 
Tutustumista Savonlinnan 
ympäristöön - Metsämuseo 
Lustoon ja Punkaharjun 
kansallismaisemiin. Lusto 
on valtakunnallinen 
erikoismuseo ja tiedekeskus, 
joka keskittyy suomalaiseen 
metsäkulttuuriin sekä 
ihmisten ja metsän historial-
liseen, nykyiseen ja tulevaan 
suhteeseen. Päivällinen. 
5. päivä Aamiainen ja 
paluumatka.

Historiaa ja kulttuuria 
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Season | Kausi
May, September, October 
toukokuu, syyskuu, lokakuu

Price | Hinta
€ 586,00 

Lake Saimaa 
Finland

The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
4 dinners at hotel
Day tour to Linnansaari national park 
Finnish farm or summer cottage visit 

with picnic lunch
Tour to Punkaharju with guide
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 110,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
Spahotel Casinossa
Saunan ja kylpylän vapaa käyttö
Neljä päivällistä hotellilla
Päiväretki Linnansaaren 
kansallispuistossa 
Vierailu ja pikniklounas 

maatilalla tai kesämökillä
Opastettu kierros Punkaharjulla
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja sisäänpääsymaksut
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 110,00

Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner.
Day 2 Breakfast Day tour 
to Linnansaari national 
park, duration 5 hours with 
guide. Transfer by bus from 
Savonlinna to Oravi. From 
Oravi by boat to Linnansaari. 
In Linnansaari, guided 
walking tour and picnic lunch 
by the fire. Linnansaari, in 
the heart of the Finnish Lake 
District, is an ideal place 
to spot rare lake seals and 
majestic ospreys. The waters 
of the park are dotted with 
lush green islands and rocky 
islets. At Linnansaari Croft 
traditional slash-and-burn 
farming practices are 
preserved. The lakeland 
scenery is a delight all year 
round. A boat service takes 
trippers to the main island 
during the summer. Dinner.
Day 3 Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 5 hours 
with guide. Get to know 
surroundings of Savonlinna, 
Forest Museum Lusto and 
Punkaharju ridge area, our 
national scenery. Nordic 
walking tour and sleeping 
bag relaxation moment. 
Lusto is a national museum 
and science centre focusing 
on Finnish forest culture and 

illustrating the interaction 
between man and the 
forest from the past to the 
future. Lusto’s exhibitions, 
events, work demonstrations 
and theme days provide 
a diverse and illustrative 
insight into the significance 
of forests in the life of Finns. 
Lusto is sure to appeal to 
visitors of all ages. Thanks 
to its outstanding scenery, 
the Punkaharju ridge has 
been an internationally 
renowned travel destination 
for more than two centuries. 
Punkaharju, with lakes 
glistening between the grand 
pine trees growing on both 
sides of the ridge, is the best 
known national scenery 
and strongest attraction 
of the area. It is easy to 
savour the scenery from 
the marked routes and trails 
that crisscross the ridge. 
The clear-watered Puruvesi 
and Pihlajavesi lakes glisten 
between the tall trees on a 
sunny summer day. Dinner.
Day 4 Breakfast Finnish 
farm or summer cottage visit 
with picnic lunch, duration 4 
hours. Dinner.
Day 5 After breakfast 
departure home.

Nature & Open air

1. päivä Saapuminen Spa-
hotel Casinoon, päivällinen.
2. päivä Opastettu 
päiväretki Linnansaaren 
kansallispuistoon (5 tuntia). 
Linja-autokuljetus Savon-
linnasta Oraviin ja sieltä 
venekuljetus Linnansaareen. 
Opastettu kävelykierros 
ja pikniklounas nuotiolla 
Linnansaaressa. Järvi-Suo-
men sydämessä sijaitseva 
Linnansaari on ihanteellinen 
paikka bongata näyttäviä 
kalasääskiä ja, jos onnistaa, 
harvinaisia saimaannorppia. 
Kansallispuiston järviä 
täplittävät vehreät saaret ja 
pienet kallioluodot. Linnan-
saaren torpalla harjoitetaan 
perinteistä kaskiviljelyä. 
Puiston järvimaisemat ovat 
vaikuttavia vuodenajasta 
riippumatta. Paluumatka 
taittuu kesäisin veneitse. 
Päivällinen.
3. päivä Opastettu kierros 
Punkaharjulla (5 tuntia). 
Tutustumista Savonlinnan 
ympäristöön - Metsämuseo 
Lustoon ja Punkaharjun 
kansallismaisemiin. Sauva-
kävelykierros ja rentoutu-
mishetki makuupusseissa. 
Lusto on valtakunnallinen 
erikoismuseo ja tiedekeskus, 

joka keskittyy suomalaiseen 
metsäkulttuuriin sekä 
ihmisten ja metsän 
historialliseen, nykyiseen ja 
tulevaan suhteeseen. Luston 
näyttelyt, tapahtumat, 
työnäytökset ja teemapäivät 
tarjoavat monipuolisen ja 
valaisevan näköalan siihen, 
miten tärkeässä osassa 
metsät ovat suomalaisessa 
kulttuurissa. Metsämuseo 
tarjoaa viihdykettä kaike-
nikäisille. Punkaharju on 
ollut upeiden maisemiensa 
ansiosta kansainvälisesti 
tunnettu matkakohde jo 
yli kahdensadan vuoden 
ajan. Järvien ympäröimä 
harju jylhine mäntyineen on 
maineikas kansallismaisema 
ja seudun vahvin luonto-
nähtävyys. Maisemasta 
on helppo nauttia harjulla 
risteilevällä viitoitetulla 
polkuverkostolla. Pihlajavesi 
ja kirkasvetinen Puruvesi 
kimmeltävät korkeiden 
mäntyjen välissä aurinkoisina 
kesäpäivinä. Päivällinen.
4. päivä Vierailu ja 
pikniklounas maatilalla 
tai kesämökillä (4 tuntia). 
Päivällinen.
5. päivä Aamiainen ja 
paluumatka.

Luontoa ja ulkoilmaa 
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Season | Kausi
Savonlinna	Opera	Festival	season	
Savonlinnan oopperajuhlien aikana 
07/07 - 04/08 2017  
06/07 - 04/08 2018

Price | Hinta
€ 1.322,00 

Lake Saimaa 
Finland

The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
3 dinners at hotel
1 dinner at roof terrace
Music evening
2 Opera at Olavinlinna castle

Savonlinna walking tour with guide
Steamboat cruise with lunch on 
board
Tour to Punkaharju with guide
Tour to Kerimäki church
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 305,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
Spahotel Casinossa
Saunan ja kylpylän vapaa käyttö
Kolme päivällistä hotellilla
Päivällinen kattoterassilla
Iltamusiikki
Kaksi oopperaa Olavinlinnassa
Opastettu kävelykierros 

Savonlinnassa
Höyrylaivaristeily ja lounas laivalla
Opastettu kierros Punkaharjulla
Vierailu Kerimäen kirkossa
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja sisäänpääsymaksut
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 305,00

Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner.
Day 2 Breakfast. Savonlinna 
walking tour with guide, 
duration 4 hours (distance 
2km). Get to know Savonlin-
na´s main sights:  Olavinlinna 
castle, Riihisaari Museum, 
Savonlinna Cathedral. Dinner 
before or after the opera.
19:00 Opera in Olavinlinna 
castle. Over the years, the 
Savonlinna Opera Festival 
has grown from a one-week 
event into an international 
festival lasting a month. 
Each year it performs to a 
total audience of around 
60,000, a good 10 per cent 
from abroad. Savonlinna has 
become a byword among 
opera lovers the world 
over. Its artistic standard 
was already attracting 
widespread interest and 
admiration back in the 
1970s, due greatly to 
the unstinting efforts of 
its Artistic Director, the 

world-famous bass singer 
Martti Talvela, to achieve 
the same objective as Aino 
Ackté in her day: to place 
Savonlinna on an artistic 
par with the great European 
festivals while presenting 
the world with Finnish opera 
at its very best.
Day 3 Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 6 
hours with guide. Steamboat 
cruise from Savonlinna to 
Punkaharju, lunch onboard. 
Visit artist Johanna Oras 
manor and art gallery. Return 
Savonlinna by bus. Dinner 
before or after the opera.
19:00 Opera in Olavinlinna 
castle.
Day 4 Breakfast. Tour to 
Kerimäki, duration 2-3 hours 
with guide. Visit Kerimäki 
church, the biggest wooden 
church in the world. Dinner 
at the roof terrace. Evening 
music.
Day 5 After breakfast 
departure home.

Music & Dancing

1. päivä Saapuminen Spa-
hotel Casinoon, päivällinen.
2. päivä Opastettu 
kävelykierros Savonlinnassa 
(kesto n. 4 tuntia, kävelyä 2 
km). Tutustuminen Savon-
linnan päänähtävyyksiin: 
Olavinlinnaan, Savonlinnan 
maakuntamuseoon 
Riihisaaressa ja Savonlinnan 
tuomiokirkkoon. Päivällinen 
joko ennen oopperaa tai 
sen jälkeen. 19.00: Ooppera 
Olavinlinnassa. Savonlinnan 
oopperajuhlat ovat vuosien 
saatossa kasvaneet pienestä 
viikonmittaisesta tapahtu-
masta kuukauden kestäväksi 
kansainväliseksi juhlaksi. 
Joka vuonna oopperoita 
esitetään yhteensä 60 000 
hengen yleisölle, joista noin 
kymmenen prosenttia ovat 
kansainvälisiä juhlavieraita. 
Savonlinnan oopperajuhlat 
ovat maailmankuulu tapah-
tuma ja erittäin suositut 
oopperafanien keskuudessa. 
Oopperajuhlia ylistettiin 
laajasti jo 1970-luvulla 

niiden laadukkaasta ohjel-
masta, joka oli paljolti niiden 
taiteellisen johtajan Martti 
Talvelan, maailmankuulun 
bassolaulajan, ansiota. Hän 
seurasi juhlien perustajan, 
Aino Acktén, tavoitetta 
nostaa Savonlinnan ooppera-
juhlat Euroopan tunnettujen 
oopperafestivaalien tasolle ja 
tuoda suomalainen ooppera 
maailmankartalle.
3. päivä Opastettu kierros 
Punkaharjulla (6 tuntia): Höy-
rylaivaristeily Savonlinnasta 
Punkaharjulle, lounas laivalla. 
Vierailu Johanna Oraksen 
taidekartanossa. Paluumatka 
linja-autolla. Päivällinen 
joko ennen oopperaa tai 
sen jälkeen. 19.00: Ooppera 
Olavinlinnassa.
4. päivä Opastettu kierros 
Kerimäellä (2-3 tuntia). 
Vierailu Kerimäen kirkossa, 
maailman suurimmassa 
puukirkossa. Päivällinen 
kattoterassilla. Iltamusiikki.
5. päivä Aamiainen ja 
paluumatka.

Musiikkia Saimaalla 
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Season | Kausi
May, September and October 
toukokuu, syyskuu, lokakuu

Price | Hinta
€ 590,00 

Lake Saimaa 
Finland

The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
3 dinners at hotel
Savonlinna walking tour with guide

Boat cruise with visit of a farm and 
lunch
Tour to Punkaharju with guide
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 110,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
Spahotel Casinossa
Saunan ja kylpylän vapaa käyttö
Kolme päivällistä hotellilla
Opastettu kävelykierros 
Savonlinnassa

Risteily. Vierailu ja lounas maatilalla
Opastettu kierros Punkaharjulla
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja sisäänpääsymaksut
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 110,00

Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner
Day 2 Breakfast. Savonlinna 
walking tour with guide, 
duration 4 hours (walking 
distance 2km). Get to know 
Savonlinna´s main sights:  
Olavinlinna castle, Riihisaari 
Museum, Savonlinna 
Cathedral. The building of 
Olavinlinna, castle of St. 
Olaf, began in 1475. The 
Danish-born founder of the 
castle, knight Erik Axelsson 
Tott, decided that a powerful 
fortification should be built 
to protect the strategically 
important Savo region. The 
changes in the ownership of 
the castle left their mark on 
Olavinlinna: this can be seen 
in the varied architecture of 
the castle. Riihisaari is home 
to the exhibitions of Savon-
linna Provincial Museum and 
Saimaa Nature Exhibition 
centre run by Metsähallitus 
which also provides hiking 
information. The Provincial 
Museum concentrates on 
the history of South Savo 
and particularly on preserv-

ing, studying and presenting 
the history of sailing on Lake 
Saimaa. During the summer 
the unique steamships 
moored at the Museum are 
open to visitors. There is also 
a nice gift shop.. Dinner. 
Day 3. Breakfast. Craft and 
design tour, duration 4,5 
hours. On this guided tour 
you will get to know Eastern 
Finnish handicraft design. 
You will meet local artisans 
and visit their charming and 
authentic workshops and 
boutiques. Listen to bits of 
local history and distinctive 
stories about craftsmen 
and their way of life. See 
wonderful milieus, and fall in 
love with the characteristic 
atmosphere and products of 
this small town.Dinner. 
Day 4. Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 4 hours 
with guide. Visit Lusto Forest 
Museum and Arboretum. 
Making a birchbark-ring 
workshop. Dinner.
Day 5. After breakfast 
departure home.

Handicraft

1. päivä Saapuminen Spa-
hotel Casinoon, päivällinen.
2. päivä Opastettu kävely-
kierros Savonlinnassa (kesto 
n. 4 tuntia, kävelyä 2 km). 
Tutustuminen Savonlinnan 
päänähtävyyksiin: Olavinlin-
naan, Savonlinnan maakun-
tamuseoon Riihisaaressa ja 
Savonlinnan tuomiokirkkoon. 
Olavinlinnan rakennustyöt 
alkoivat vuonna 1475. 
Tanskalaissyntyinen Eerik 
Akselinpoika Tott oli 
päättänyt rakennuttaa linnan 
suojellakseen strategisesti 
tärkeää Savon seutua. 
Olavinlinnan arkkitehtuurissa 
näkee selvästi jäljet, joita 
linnan omistuksen monet 
vaihdokset Ruotsilta 
Venäjälle ja takaisin ovat 
siihen jättäneet. Riihisaaressa 
sijaitsevat Savonlinnan 
maakuntamuseo ja Saimaan 
luontokeskus. Näyttelyjen 
lisäksi tarjolla on mm. tietoa 
alueen vaellusreiteistä. 
Maakuntamuseo kertoo 
Etelä-Savon historiasta ja 
keskittyy erityisesti Saimaan 
veneilyhistorian tutkimiseen, 

tallentamiseen ja esittämi-
seen. Kesäaikana vierailijat 
pääsevät myös käymään 
museorannan laiturissa 
sijaitsevilla historiallisilla 
höyrylaivoilla. Museon 
matkamuistomyymälään 
kannattaa myös tutustua. 
Päivällinen. 
3. päivä Käsityöde-
sign-kierros (4,5 tuntia). 
Opastetulla kierroksella 
tutustutaan itäsuomalaiseen 
käsityödesigniin ja paikal-
lishistoriaan sekä tarinoihin 
käsityöläisistä ja näiden 
elämäntavasta. Paikalliset 
käsityöläiset esittelevät 
verstaitaan ja myymälöitään.  
Kauniit miljööt kutsuvat 
rakastumaan pienen 
kaupungin tunnelmaan ja 
tuotteisiin. Päivällinen. 
4. päivä Opastettu kierros 
Punkaharjulla (4 tuntia). 
Vierailu Metsämuseo 
Lustossa ja puulajipuistossa. 
Koivuntuohisormusten 
tekoa. Päivällinen. 
5. päivä Aamiainen ja 
paluumatka.

Käsitöitä 
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Izola  
Slovenia

Izola is a small town on the coast 
of the north Adriatic with 16,000 
inhabitants. It is a popular tourist 
resort due to its pleasant Mediterra-
nean climate, its natural environment 
and the lively medieval old town. It is 
a destination appreciated by tourists 
especially for the beautiful surrounding 
landscape that can be explored by 

walking, cycling or on horseback. 
Water has a deep impact on the town. 
The sea, which in past times used to 
provide food and income to fishermen 
and their families, today enables the 
development of tourism. But the sea 
is not the only attraction. Izola also 
has the unique abundance of Mediter-
ranean plants flourishing in its green 

parks. This is due to the water springs 
lying underneath Izola and feeding its 
numerous wells and fountains. Hotel 
Delfin takes a further step in the devel-
opment of Izola’s water concept. Pools 
with heated seawater and the brand 
new Kneipp garden, the first in Europe 
with Mediterranean plants and herbs, 
are the main attraction for visitors.

Izola on 16 000 asukkaan pieni kau-
punki pohjoisen Adrianmeren rannalla.  
Sen miellyttävä Välimeren ilmasto ja 
hyvin säilynyt ja eloisa keskiaikainen 
kaupunki tekevät siitä suositun 
matkakohteen. Matkailijat voivat 
tutustua Izolan kauniisiin maisemiin 
kävellen, pyörällä tai hevosen selässä.

Vedellä on kaupungille suuri merkitys. 
Menneinä aikoina meri toi kalastajille 
ja heidän perheilleen ruoan ja elannon, 
ja nykyään se elättää myös turismin 
kautta.   Mutta Izolassa on muutakin 
nähtävää kuin meri – sen puistoissa 
kasvavat ja kukoistavat Välimeren 
kasvit, joita ruokkivat alueen makean-

veden lähteet. Ne nousevat maan alta 
alueen kaivoihin ja suihkulähteisiin. 
Merivedestä pääsee nauttimaan 
uudella tavalla Hotel Delfinissä. Sen 
lämpimät merivesialtaat ja lääkeyrt-
tipuutarha vesihoitoineen tarjoavat 
matkailijoille elämyksiä ja rentoutusta.

Booking contact | Matkavaraukset
Hotel Delfin
ZDUS d.o.o. Izola
Nina Golob | + 386 566 07556
nina.golob@hotel-delf in.si 
www.hotel-delfin.si

Medical care | Lääkäri ja ensiapu
Hospital in Izola
Sairaala Izolassa
Tour guides in | Matkaoppaiden kielet
English, Italian, German, Finish, Slovenian
englanti, italia, saksa, suomi, slovenia

Public transportation | Julkinen liikenne
Ljubljana, Trieste and Venice airports, Koper 
train station, Izola bus station
Lentokenttä Lubljanassa, Triestessä ja 
Venetsiassa, rautatieasema Koperissa,  
linja-autoasema Izolassa
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Izola  
Slovenia

Season | Kausi
March, April, October, November 
maalis-huhtikuu, loka-marraskuu

Price | Hinta
€ 380,00 

The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel 
Delfin
4 dinners 
Welcome glass of wine
Guided tour to Piran and saltpans of 
Sečovlje
Guided tour to Hrastovlje village, 
church and visit of farm

Guided tour to Trieste
Use of swimming pool with heated 
sea water and access to Kneipp 
garden included, as well as other 
organized activities in hotel Delfin 
(weekend dance, morning sing-along, 
etc.).
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 44,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
Hotel Delfinissä
Neljä päivällistä 
Tervetuliaisviinit
Opastettu kierros Piranissa ja 
Sečovljen suolapannuilla
Opastettu kierros Hrastovljen kylässä 
ja kirkossa, vierailu maatilalla

Opastettu kierros Triestessä
Vapaa pääsy hotellin lämpimiin 
merivesialtaisiin ja lääkepuutarhaan, 
ohjattuja aktiviteetteja Hotel 
Delfinissä (tanssia, yhteislauluja ym.)
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja sisäänpääsymaksut
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 44,00

Day 1 After check-in at 
your hotel and some time 
to relax, you will be greeted 
by your host with a glass of 
local wine. Afterwards, you 
will head for a walk through 
the green parks of Izola to 
get to know this relaxed 
Mediterranean town. 
Day 2 Piran. After the break-
fast you will visit the town 
of Piran, the cultural pearl of 
the Slovene coast. You will 
stroll the narrow mediaeval 
streets of this picturesque 
and very photogenic town. 
Afterwards, you will visit 
another highlight: the 
saltpans of Sečovlje. There 
you will discover the long 
history of salt production in 
this area. 
Day 3 Istria hinterland. After 
the breakfast you will visit 

Hrastovlje village to see the 
famous Last Supper fresco 
at the mediaeval church of 
Sv. Trojica (Holy Trinity). Stop 
at a local wine and olive 
oil producer, in romantic 
surroundings of Istria 
hinterland. 
Day 4 Trieste. This day’s 
highlight is a visit of the 
neighbouring Italian city 
of Trieste with the Castle 
of Miramare and its park. 
They were built by the order 
of archduke Ferdinand 
Maximilian of Habsburg, 
who decided to move to 
Trieste and to have a home 
built facing the sea and 
surrounded by a park worthy 
of his name and rank. 
Day 5 After breakfast 
departure back home.

History & Culture

1. päivä Hotelliin 
kirjautuminen ja lepohetki. 
Tervetulotoivotus ja lasillinen 
paikallista viiniä. Kävelyretki 
Izolan vehreissä puistoissa, 
tutustumista leppoisaan 
Välimeren kaupunkiin. 
2. päivä Aamiainen. 
Retki Piranin kaupunkiin, 
Slovenian rannikon 
kulttuurilliseen helmeen. 
Kävelykierros kuvankauniin 
ja kuvauksellisen Piranin 
kapeilla keskiaikaisilla 
kaduilla. Vierailu Sečovljen 
vaikuttavilla suolapannuilla. 
Tutustumista alueen 
suolatuotannon pitkään 
historiaan. 
3. päivä Aamiainen. Vierailu 

Hrastovljen kylässä, jossa 
nähdään Sv. Trojican (Pyhän 
Kolminaisuuden) keskiaikai-
sen kirkon kuuluisa Viimei-
nen ehtoollinen -fresko.  
Tauko paikallisella viini- ja 
oliivitilalla Istrian takamaiden 
romanttisissa maisemissa. 
4. päivä Päiväretki Italiaan 
Triesten kaupunkiin, vierailu 
Miramaren linnassa ja sen 
puutarhassa. Linnan raken-
nutti arkkiherttua Ferdinand 
Maximilian von Habsburg, 
joka halusi nimelleen ja 
arvolleen sopivan puutarhan 
ympäröimän kodin meren 
rannalla. 
5. päivä Aamiainen ja 
paluumatka.

Historiaa ja kulttuuria
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Izola  
Slovenia

Season | Kausi
March, April, October, November 
maalis-huhtikuu, loka-marraskuu

Price | Hinta
€ 400,00 

The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel 
Delfin
4 dinners 
Welcome glass of wine
Boat trip with a stop in Piran
Guided tour to Postojna caves
Guided tour to saltpans of Sečovlje 
and lunch

Use of swimming pool with heated 
sea water and access to Kneipp 
garden, as well as other organized 
activities of hotel Delfin (weekend 
dance, morning sing-along, etc.).
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 44,00

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
Hotel Delfinissä
Neljä päivällistä 
Tervetuliaisviinit
Veneretki ja pysähdys Piranissa
Opastettu kierros Postojnan luolissa
Opastettu kierros ja lounas 
Sečovljen suolapannuilla

Vapaa pääsy hotellin lämpimiin 
merivesialtaisiin ja lääkepuutarhaan, 
ohjattuja aktiviteetteja Hotel 
Delfinissä (tanssia, yhteislauluja ym.)
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja sisäänpääsymaksut
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 44,00

Day 1 After check-in at 
your hotel and some time 
to relax, you will be greeted 
by your host with a glass 
of local wine. Later on you 
will head for a walk through 
the green parks of Izola and 
get to know this relaxed 
Mediterranean town.  
Day 2 Boat trip 
On your first day you will get 
to know the Slovene coast 
from its most beautiful side, 
from the sea. The boat trip 
will take three hours, with 
a stop at Piran, the most 
picturesque town of the 
Slovene coast. There you will 
have one hour to explore the 
town on your own.  
Day 3 Postojna caves 
The most visited tourist cave 
in Europe, Unesco Natural 

Heritage Monument. 
For the last 140 years the 
cave train has been taking 
visitors to see stalactites 
and stalagmites and other 
features created by water. 
During a guided tour, 
taking one hour and a half, 
you learn about  the most 
important karst features.
Day 4 Saltpans of Sečovlje
 After breakfast you will visit 
the saltpans. This attractive 
open air site and museum 
offers an impressive story 
of salt production through 
centuries. From there 
you will head to a local 
restaurant in the hinterland 
to finish your visit to with a 
tasty meal. 
Day 5 After breakfast 
departure back home.

Nature & Open air

1. päivä Hotelliin 
kirjautuminen ja lepohetki. 
Tervetulotoivotus ja lasillinen 
paikallista viiniä. Kävelyretki 
Izolan vehreissä puistoissa, 
tutustumista leppoisaan 
Välimeren kaupunkiin.  
2. päivä Veneretki. Tutustu-
mista Slovenian kauniiseen 
rannikkoon parhaalta 
näköalapaikalta - meren 
puolelta. Veneretkellä (3 
tuntia) poiketaan Piranissa, 
Slovenian rannikon maalauk-
sellisimmassa kaupungissa. 
Tunti vapaa-aikaa Piraniin 
tutustumista varten.  
3. päivä Retki Postojnan 
luoliin, jotka ovat Euroopan 
suosituin luolasto-
nähtävyys ja Unescon 
maailmanperintäkohde. 

Sadanneljänkymmenen 
vuoden ajan maanalainen 
juna on vienyt matkailijoita 
näkemään luolan tippuki-
vimuodostelmia ja veden 
muovaamia kivipintoja. 
Opastetulla kierroksella 
(1,5 tuntia) opitaan mielen-
kiintoista tietoa karstimaan 
erityisominaisuuksista.
4. päivä Vierailu Sečovljen 
vaikuttavilla suolapannuilla. 
Kiinnostava ulkoilmanäh-
tävyys ja museo kertovat 
alueen suolantuotannon kiin-
nostavan tarinan. Päivällinen 
paikallisessa ravintolassa 
takamaiden maisemien 
keskellä. 
5. päivä Aamiainen ja 
paluumatka.

Luontoa ja ulkoilmaa
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Izola  
Slovenia

Season | Kausi
March, April, October, November 
maalis-huhtikuu, loka-marraskuu

Price | Hinta
€ 440,00 

The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel 
Delfin
4 dinners 
Welcome glass of wine
Guided tour to Postojna caves
Guided tour to Piran and saltpans of 
Sečovlje
Guided tour to Lipica stud farm
Use of swimming pool with heated 
sea water and access to Kneipp 
garden included, as well as other 
organized activities at hotel 
Delfin (weekend dancing, morning 
sing-along, etc.).
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 44,00 
Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
Hotel Delfinissä
Neljä päivällistä 
Tervetuliaisviinit
Opastettu kierros Postojnan luolissa
Opastettu kierros Piranissa ja 
Sečovljen suolapannuilla
Opastettu kierros Lipican hevostilalla
Vapaa pääsy hotellin lämpimiin 
merivesialtaisiin ja lääkepuutarhaan, 
ohjattuja aktiviteetteja Hotel 
Delfinissä (tanssia, yhteislauluja ym.)
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja sisäänpääsymaksut
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 44,00

Day 1 After a check-in at 
your hotel and some time 
to relax, you will be greeted 
by your host with a glass 
of local wine. Later on you 
will head for a walk through 
green parks of Izola to get 
the first impressions of this 
relaxed Mediterranean town.
Day 2 Postojna caves 
Fantastic web of tunnels, 
passages, galleries and halls, 
the astonishing diversity of 
Karst features as well as easy 
access are certainly the main 
reasons for the immense 
popularity of the cave and 
such a large number of 
visitors, totaling 35 million in 
about 200 years. 
Day 3 Piran 
After breakfast you will visit 
the nearby town of Piran, 
the pearl of the Slovene 

Adriatic coast. You will stroll 
the narrow mediaeval streets 
of this picturesque and very 
attractive town. Later on you 
will visit another highlight: 
the saltpans of Sečovlje. 
There you will discover 
the long history of salt 
production. 
Day 4 Lipica stud farm
Get to know the cradle 
of the lipizzaner - one of 
the oldest stud farms in 
the world with a tradition 
dating back to 1580! Let 
the white stallions charm 
you with their elegant 
movements, noble character 
and effortless ease as they 
present the most demanding 
figures of classical dressage.
Day 5 After breakfast 
departure back home.

The pearls of  
Karst and Istria

1. päivä Hotelliin 
kirjautuminen ja lepohetki. 
Tervetulotoivotus ja lasillinen 
paikallista viiniä. Kävelyretki 
Izolan vehreissä puistoissa, 
tutustumista leppoisaan 
Välimeren kaupunkiin.
2. päivä Vierailu Posto-
jnan luoliin. Upean laaja 
luolaverkosto, karstimaan 
monipuolisuus ja kierroksen 
helppous ovat tehneet 
luolastosta äärimmäisen 
suositun matkakohteen, joka 
on kerännyt 200-vuotisen 
historiansa aikana yhteensä 
noin 35 miljoonaa vierailijaa. 
3. päivä Aamiainen. 
Retki Piranin kaupunkiin, 
Slovenian rannikon 
kulttuurilliseen helmeen. 
Kävelykierros kuvankauniin 

ja kuvauksellisen Piranin 
kapeilla keskiaikaisilla 
kaduilla. Vierailu Sečovljen 
vaikuttaville suolapannuille. 
Tutustumista alueen 
suolatuotannon pitkään 
historiaan. 
4. päivä Vierailu Lipican 
hevostilalle. Tutustumisretki 
lipizzanhevosen kotiin, 
yhteen maailman vanhim-
mista hevossiittoloista - sen 
juuret yltävät vuoteen 1580! 
Hevosten elegantit liikkeet, 
ylväs luonne ja niiden 
liikkeiden näennäinen 
helppous vaativimmissakin 
kouluratsastuksen liikesar-
joissa hurmaavat katsojan.
5. päivä Aamiainen ja 
paluumatka.

Karstimaan ja Istrian 
helmiä
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Izola  
Slovenia

Season | Kausi
March, April, October, November 
maalis-huhtikuu, loka-marraskuu

Price | Hinta
€ 380,00 

The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel 
Delfin
4 dinners 
Welcome glass of wine
Boat trip with a stop in Piran
Guided tour to a herb farm
Guided tour to hinterland of Slovene 
coast

Use of swimming pool with heated 
sea water and access to Kneipp 
garden included, as well as other 
organized activities at hotel 
Delfin (weekend dancing, morning 
sing-along, etc.)
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 44,00 

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella 
Hotel Delfinissä
Neljä päivällistä 
Tervetuliaisviinit
Veneretki ja pysähdys Piranissa
Opastettu kierros yrttitilalla
Opastettu kierros Slovenian 
rannikon takamailla

Vapaa pääsy hotellin lämpimiin 
merivesialtaisiin ja lääkepuutarhaan, 
ohjattuja aktiviteetteja Hotel 
Delfinissä (tanssia, yhteislauluja ym.)
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja sisäänpääsymaksut
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 44,00

Day 1 After a check-in at 
your hotel and some time 
to relax, you will be greeted 
by your host with a glass 
of local wine. Later on you 
will head for a walk through 
Izola green parks as an 
introduction to this relaxed 
Mediterranean town. 
Day 2 Boat trip to Piran. On 
your first day you will get 
to know the Slovene coast 
from its most beautiful side, 
from the sea. The boat trip 
will take three hours, with 
a stop at Piran, the most 
picturesque town of the 
Slovene coast. There you will 
have one hour to explore the 
town on your own. 
Day 3 The fragrance of the 
Mediterranean. Today you 

are going to visit a herb 
farm and learn more about 
Mediterranean herbs. They 
are used for wonderful teas, 
mixed with local sea salt they 
are an essential ingredient in 
the kitchen and they are also 
used for producing delightful 
fragrances. 
Day 4 The hinterland. You 
will finish your short holiday 
on the Slovene coast by 
visiting the hinterland of 
Istria. This is the place where 
the olive oil and local wine is 
produced and you will taste 
and enjoy both on a local 
farm at your farewell dinner. 
Day 5 After breakfast 
departure back home.

Get to know  
the locals

1. päivä Hotelliin 
kirjautuminen ja lepohetki. 
Tervetulotoivotus ja lasillinen 
paikallista viiniä. Kävelyretki 
Izolan vehreissä puistoissa, 
tutustumista leppoisaan 
Välimeren kaupunkiin. 
2. päivä Veneretki. Tutustu-
mista Slovenian kauniiseen 
rannikkoon parhaalta 
näköalapaikalta - meren 
puolelta. Veneretkellä (3 
tuntia) poiketaan Piranissa, 
Slovenian rannikon maalauk-
sellisimmassa kaupungissa. 
Tunti vapaa-aikaa Piraniin 
tutustumista varten. 
3. päivä Välimeren 

tuoksuja - vierailu yrttitilalla 
ja tutustumista Välimeren 
alueen yrtteihin. Niitä 
käytetään ihanissa teissä, 
paikallisen merisuolan kera 
ruoanlaitossa sekä erilaisissa 
tuoksutuotteissa. 
4. päivä Loman lopettaa 
komeasti vierailu Istrian 
takamailla. Täällä tuotetaan 
paikallista oliiviöljyä ja viiniä, 
ja näistä molempia päästään 
nauttimaan paikallisella 
maatilalla tarjoiltavalla 
jäähyväisaterialla. 
5. päivä Aamiainen ja 
paluumatka.

Tutustumista paikallisiin 
Sloveniassa
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Monte Pisano is a small group of 
mountains of a moderate height, 
located in northern Tuscany, between 
the cities of Pisa and Lucca, just five 
kilometres from the “Leaning Tower” 
UNESCO World Heritage Monument 
in Pisa. The landscape is very diverse 
and alternates between terraced olive 
groves, hills, forests and mountains. 
It is a small territory characterized 
by the beauty of nature shaped by 

people over the centuries, the mild 
climate, the hospitality of family run 
farm houses and hotels, the slow pace 
of the countryside and of agricultural 
production. 
The Tuscany Region, in cooperation 
with the municipalities of the area, 
established seven protected areas of 
natural interest. A network of paths 
allows people to discover them by 

hiking or cycling along them. The 
itinerary ‘The Route of Water – Notto-
lini and Medici Aqueducts’ suggests a 
walk leading from Lucca to Pisa along 
the two aqueducts which for centuries 
supplied water to the towns on both 
sides of the Monte Pisano. The area 
also boasts thermal springs and 
historic spas nestled into 17th-century 
buildings.

Monte Pisano on pieni keskikorkuinen 
vuoriryhmä Italian Toscanan poh-
joisosissa Pisan ja Luccan kaupunkien 
välissä vain viiden kilometrin päässä 
Pisan kaltevasta tornista. Alueen 
monimuotoiseen maisemaan kuuluu 
niin pengerrettyjä oliivilehtoja, 
mäkiä, metsiä kuin vuoriakin. Monte 
Pisanon pieni alue tunnetaan sen 
kauniista luonnosta, jota ihminen on 

vuosisatojen kuluessa muokannut, 
sen lauhkeasta ilmastosta, paikallisten 
vieraanvaraisuudesta, maaseudun 
rauhallisesta elämäntahdista ja 
maataloudesta. Toscanan alueella on 
seitsemän kuntien kanssa yhteistyössä 
perustettua suojeltua luontoaluetta, 
joita voi tutkia ne läpäisevällä 
polkuverkostolla kävellen tai pyörällä.   
Nottolinin ja Medicin akvedukteja 

myötäilevä Veden tie –matkareitti 
vie kävelijän Luccasta Pisaan kahden 
akveduktin reittiä mukaillen. Nämä 
vesilinjat ovat vuosisatojen ajan 
kuljettaneet vettä kaupunkeihin Monte 
Pisanon molemmilla puolilla.  Seudulla 
on myös kuumia lähteitä ja 1600-luvun 
rakennuksissa sijaitsevia historiallisia 
kylpylöitä.

Incoming Agency | Matkatoimisto
Montepisano DMC  
Timesis srl
Raffaella Nocchi | + 39 050 7846847
info@montepisano.travel
www.montepisano.travel

Medical care | Lääkäri ja ensiapu
Hospitals in Pisa and Lucca 
Sairaala Pisassa ja Luccassa
Tour guides in | Matkaoppaiden kielet
English, Italian, French, German 
englanti, italia, ranska, saksa

Public transportation | Julkinen liikenne
Airport in Pisa and Florence, train stations  
at Pisa, Lucca, S. Giuliano Terme 
Lentokenttä Pisassa, rautatieasema Pisassa, 
Luccassa ja S. Giuliano Termessä

Monte Pisano  
Italy
Monte Pisano, Italia
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Monte Pisano 
Italy

Season | Kausi
March - April,  
September - November
maalis-huhtikuu,  
syys-marraskuu

Price | Hinta
€ 610,00 

The offer includes
4 overnight stays / breakfast included 
in a 3 star hotel in Pisa,
1 dinner in Pisa, beverage included,
2 lunches served in farmhouses, 
beverage included
1 dinner with pizza, beverage 
included
1 tea break in Pisa

1 wine tasting in Pisa
Guided tour in Pisa, Vicopisano, Calci 
and Lucca
Entrance fee to the Charterhouse of 
Calci
Local transfers 
Single room supplement 
EUR 150,00 

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella Pisassa 
sijaitsevassa kolmen tähden hotellissa
Yksi päivällinen Pisassa, 
juomat kuuluvat hintaan
Kaksi maatilalounasta, 
juomat kuuluvat hintaan
Yksi päivällinen pitseriassa, 
juomat kuuluvat hintaan
Teehetki Pisassa

Viininmaistajaiset
Opastetut kierrokset Pisassa, 
Vicopisanossa, Calcissa ja Luccassa
Vierailu Calcin kartusiaaniluostarissa
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja lentokenttämatkat
Yhden hengen 
huoneen lisämaksu 
EUR 150,00

Day 1 Arrival in Pisa and  
hotel check-in.  
Meeting the local guide for 
a guided walking tour in the 
old town of Pisa.
Dinner in local restaurant 
and overnight stay.
Day 2 Breakfast at the 
premises. 
Meeting the local guide and 
transfer by private bus to the 
fortified village of Vicopisa-
no. Short walk in Vicopisano, 
visit to organic farm holiday 
and oil mill. 
Lunch at “Antico Frantoio” 
and extra virgin olive oil 
tasting. 
Transfer back to your 
accommodation in Pisa and 
free time. In the afternoon 
tea time with tasty cake 
in one of the nicest pastry 
shops in town. Overnight 
stay.
Day 3 Breakfast at the 
premises
Meeting the local guide and 
transfer by private bus to the 

the town of Calci to visit the 
magnificent Charterhouse. 
Tansfer to a farmhouse and 
get to know the story of 
the family directly from the 
owner. The farm has been 
producing extra virgin olive 
oil since more than 300 
years. Enjoy a informal lunch 
with the farmer’s family.
Transfer back to the hotel in 
the afternoon. 
Wine tasting experience in 
a typical wine shop in the 
city centre of Pisa. Overnight 
stay. 
Day 4 Breakfast at the 
premises. 
Transfer to Lucca where you 
will meet your local guide for 
a nice walk in town. 
In the afternoon, transfer 
back to Pisa and free time. 
Farewell dinner with pizza 
and dessert in a typical 
italian pizzeria.
Day 5 Check-out and 
departure.

A small treasure  
between Pisa and Lucca

1. päivä Kuljetus Pisan 
lentokentältä hotellille, 
hotelliin kirjautuminen.  
Tapaaminen paikallisen 
oppaan kanssa, opastettu 
kierros Pisan vanhassa 
kaupungissa.
Päivällinen paikallisessa 
ravintolassa
2. päivä Aamiainen 
hotellilla. 
Linja-automatka Vico-
pisanon keskiaikaiseen 
linnoituskaupunkiin. Lyhyt 
kävelykierros Vicopisanossa, 
vierailu Antico Frantoio 
-luomumaatila-öljytehtaalla. 
Lounas Antico Frantoiossa, 
oliiviöljymaistiaiset. 
Paluumatka Pisaan ja 
vapaa-aikaa. Iltapäivällä tee- 
ja kakkuhetki paikallisessa 
konditoriassa. Vapaamuotoi-
nen päivällinen.
3. päivä Aamiainen 
hotellilla. 
Linja-automatka Calciin. 
Vierailu kauniissa 

kartusiaaniluostarissa. 
Vierailu maatilalla, 
tapaaminen ja tarinatuokio 
isäntäväen kanssa. Tilalla 
on tuotettu ekstraneitsyto-
liiviöljyä jo yli kolmensadan 
vuoden ajan. Lounas 
maatilalla. 
Paluu hotellille, vapaa 
iltapäivä. 
Viinimaistajaiset perintei-
sessä viiniliikkeessä Pisan 
keskustassa. Vapaamuotoi-
nen päivällinen. 
4. päivä Aamiainen 
hotellilla. 
Matka Luccaan, opastettu 
kaupunkikävely. Vapaamuo-
toinen lounas. 
Paluumatka Pisaan ja 
vapaa-aikaa. 
Jäähyväisateria perinteisessä 
italialaisessa pitseriassa.
5. päivä Huoneiden 
luovutus ja kuljetus Pisan 
lentokentälle.

Salainen aarre Pisan ja 
Luccan välissä

Photo by Duesudue
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Monte Pisano 
Italy

Season | Kausi
March - April,  
September - November
maalis-huhtikuu,  
syys-marraskuu

Price | Hinta
€ 740,00 

The offer includes
4 overnight stays / breakfast included 
in a 3 star hotel in Pisa
1 dinner, beverage included in 
restaurant in Pisa
3 sessions Bones for Life Activity
2 lunches, beverage included
1 dinner with pizza, beverage included
1 wine tasting in Pisa
Guided walking tour in Pisa, guided 
tour by bike in Lucca, Villa Reale 

guided visit, guided tour with 
environmental guide and donkeys
Local transfers
Single room supplement 
EUR 150,00 

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella Pisassa 
sijaitsevassa kolmen tähden hotellissa
Yksi Päivällinen paikallisessa ravin-
tolassa, juomat kuuluvat hintaan.
Luustoterveysjumppaa 
kolmena aamuna
Kaksi lounasta, juomat 
kuuluvat hintaan
Yksi päivällinen pitseriassa, 
juomat kuuluvat hintaan

Teehetki Pisassa
Viininmaistajaiset
Opastettu kävelykierros Pisassa 
ja pyöräretki Luccassa
Opastettu kierros historiallisilla 
reiteillä aasien seurassa
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja lentokenttämatkat
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 150,00

Day 1 Arrival in Pisa and 
hotel check-in.
Meeting the local guide for 
a guided walking tour in the 
old town of Pisa.
Dinner in a local restaurant 
and overnight stay. 
Day 2 Breakfast at the 
premises and Bones for life 
activity (soft body posture 
gym to improve bones 
strength).
Transfer with private bus to 
Villa Reale di Marlia where 
you will meet a botanical 
environmental guide, visit to 
the Villa Reale Park.
Lunch in a typical Tuscan 
restaurant specialised in local 
dishes.
Transfer to the Camellietum 
Compitese, in S.Andrea in 
Compito, the most visited 
camellia garden in Italy. 
Member of the International 
Camelia Society, in 2016 has 
been assigned the title of 
Garden of Excellence.
Back to your accommoda-
tion in Pisa and free time.
Overnight stay.
Day 3 Breakfast at the 
premises and Bones for life 
activity. 
Transfer by private bus to 

the town of Calci where you 
meet your environmental 
guide who will lead you 
along ancient paths accom-
panied by friendly donkeys 
to discover the Valgraziosa. 
Lunch at the farmhouse 
where you will meet the 
owner, whose family has 
been running the property 
since more than 300 years. 
The farm has always 
produced extra virgin olive 
oil. 
Enjoy an informal lunch with 
the farmer’s family.
Transfer back to the hotel in 
the afternoon. 
Wine tasting experience in a 
typical wine shop in the old 
town of Pisa. Overnight stay. 
Day 4 Breakfast at the 
premises and Bones for life 
activity. 
Transfer to Lucca where you 
will meet your local guide 
for a nice bike tour on the 
ancient walls surrounding 
the town. In the afternoon 
transfer back to Pisa and 
free time. 
Farewell dinner with pizza 
and dessert in a typical 
italian pizzeria. 
Day 5 Check-out  and 
departure.

Monte Pisano & Outdoor 
activities	

1. päivä Kuljetus Pisan 
lentokentältä hotellille, 
hotelliin kirjautuminen. 
Tapaaminen paikallisen 
oppaan kanssa, opastettu 
kierros Pisan vanhassa 
kaupungissa.
Päivällinen paikallisessa 
ravintolassa   
2. päivä Aamiainen 
hotellilla.
Luustoterveysjumppaa. 
Linja-automatka Villa Reale 
di Marliaan, kasvitieteen 
asiantuntijan johtama kierros 
huvilan puutarhassa.
Lounas perinteisessä 
toscanalaisessa ravintolassa.
Siirtyminen Italian suosituim-
paan kameliapuutarhaan 
Camellietum Compiteseen. 
Se kuuluu kansainväliseen 
kameliaseuraan ja on saanut 
seuralta vuonna 2016 
kunniapalkinnon.
Paluumatka Pisaan ja 
vapaa-aikaa.
Vapaamuotoinen päivällinen.
Paluumatka Pisaan ja 
vapaa-aikaa. 
Iltapäivällä tee- ja kakkuhetki 
paikallisessa konditoriassa. 
Vapaamuotoinen päivällinen. 
3. päivä Aamiainen 
hotellilla.

Luustoterveysjumppaa. 
Linja-automatka Calcin 
kaupunkiin. Opastettu 
kävelyretki kesyjen aasien 
seurassa Val Graziosan 
laakson historiallisilla 
kulkureiteillä. 
Lounas maatilalla. Tapaa-
minen isäntäväen kanssa. 
Sama suku on pitänyt tilaa 
jo yli kolmensadan vuoden 
ajan, ja siellä on aina tuotettu 
ekstraneitsytoliiviöljyä.  
Rento lounas isäntäväen 
kanssa.
Paluu hotellille, vapaa 
iltapäivä. 
Viinimaistajaiset perintei-
sessä viiniliikkeessä Pisan 
keskustassa. Vapaamuotoi-
nen päivällinen. 
4. päivä Aamiainen 
hotellilla. 
Luustoterveysjumppaa. 
Matka Luccaan, opastettu 
pyöräretki kaupungin 
historiallisilla muureilla. 
Vapaamuotoinen lounas. 
Paluumatka Pisaan ja 
vapaa-aikaa. 
Jäähyväisateria perinteisessä 
italialaisessa pitseriassa. 
5. päivä Huoneiden 
luovutus ja kuljetus Pisan 
lentokentälle.

Ulkoilua  
Monte Pisanossa

Photo by Umberto Orsi
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Monte Pisano 
Italy

Season | Kausi
March - April,  
September - November
maalis-huhtikuu,  
syys-marraskuu

Price | Hinta
€ 710,00 

The offer includes
4 overnight stays / breakfast included 
in a 4 star hotel in Lucca
1 dinner, beverage included, in Lucca
3 lunches, beverage included
Guided tour in Pisa, Lucca and at Villa 

Puccini Museum
Local transfers
Single room supplement 
EUR 160,00 

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella Luccassa 
sijaitsevassa neljän tähden hotellissa
Yksi päivällinen paikallisessa ravin-
tolassa, juomat kuuluvat hintaan.
Kaksi lounasta, juomat 
kuuluvat hintaan

Opastetut kierrokset Pisassa, 
Luccassa ja Villa Puccinin museossa.
Kuljetukset kohteiden välillä 
Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 
EUR 160,00

Day 1 Arrival in Lucca and  
hotel check-in. 
Meeting the local guide 
for a guided walking tour 
in the old town of Lucca. 
Within the walls of the 
historic city of Lucca stand 
Piazza Cittadella and Corte 
San Lorenzo, places full of 
memories which are directly 
related to the childhood and 
early youth of the composer 
Giacomo Puccini. 
Dinner in local restaurant 
and overnight stay. 
Day 2 Breakfast at the 
premises and transfer by 
private bus to Torre del Lago 
Puccini Villa/Museum where 
you will meet your guide to 
visit this astonishing house 
where Puccini composed 
most of his famous operas. 
The house became a 
museum right after Puccini’s 
death and it still retains the 
original atmosphere and 
liberty style of the time. 
At the end of the visit we 
will have a panoramic tour 
(by private bus) around the 
Massaciuccoli Lake, a natural 
oasis  and one of the few 
protected wetlands of Italy 
that is part of the Migliarino 
Massaciuccoli, San Rossore 
Natural Park, another 
inspiring place for Giacomo 
Puccini. 
Lunch in a typical Tuscan 
restaurant specialised in local 
dishes. 

In the afternoon transfer 
back to the hotel in Lucca. 
Overnight stay. 
Day 3 Breakfast at the 
premises and transfer by 
private bus to Pisa to meet 
the local guide who will lead 
you through the ancient 
town up to the Piazza dei 
Miracoli. 
Lunch in a restaurant special-
ised in Tuscan cuisine. 
Transfer back to the hotel in 
Lucca and free afternoon. 
Concert with Puccini 
and Verdi’s arias in a fine 
setting in Lucca city centre. 
Overnight stay. 
Day 4 Breakfast at the 
premises and transfer to S. 
Giuliano Terme to visit the 
Cerratelli Foundation at Villa 
Roncioni. The Foundation 
hosts a historic and pres-
tigious collection of stage 
and theatre costumes, an 
excellent example of Made 
in Italy in this field. You will 
also have the chance to ‘get 
in the shoes of the charac-
ter’, choosing your favourite 
costume for a try-on. 
Lunch in restaurant located 
in a beautiful villa with 
private garden. 
Transfer back to Lucca.
Overnight stay.
Day 5 Check-out  and 
departure.

Maestro Puccini and his 
inspiring places

1. päivä Kuljetus Pisan len-
tokentältä hotellille Luccaan, 
hotelliin kirjautuminen. 
Tapaaminen paikallisen 
oppaan kanssa, opastettu 
kierros Luccan vanhassa 
kaupungissa. Luccan 
kaupunginmuurien sisällä 
sijaitsevat museona toimiva 
Giacomo Puccinin synnyin-
koti ja Piazza Cittadella 
-aukio, jolla seisoo hänen 
patsaansa. 
Päivällinen paikallisessa 
ravintolassa   
2. päivä Aamiainen 
hotellilla. 
Linja-automatka Torre del 
Lagon Villa Puccini-mu-
seoon. Opastettu kierros 
vaikuttavassa talossa, jossa 
Puccini sävelsi suurimman 
osan tunnetuista ooppe-
roistaan. Talo muunnettiin 
museoksi pian Puccinin 
kuoleman jälkeen, ja sen 
alkuperäinen tunnelma ja 
tyyli ovat säilyneet hyvin 
aikojen saatossa. Maisema-
kierros Massaciuccoli-järven 
ympäri linja-autolla. Järvi on 
luonnon keidas, yksi Italian 
harvoja suojeltuja kosteikko-
ja. Se kuuluu San Rossoren 
kansallispuistoon, joka oli 
yksi Puccinin inspiraation 
lähteistä. 
Lounas perinteisessä 
toscanalaisessa ravintolassa. 

Paluu hotellille, vapaa 
iltapäivä. Vapaamuotoinen 
päivällinen. 
3. päivä Aamiainen 
hotellilla. 
Linja-automatka Pisaan. 
Opastettu kaupunkikävely 
Piazza dei Miracoli -alueelle, 
jolla sijaitsee mm. Pisan 
kalteva torni. 
Lounas perinteisessä 
toscanalaisessa ravintolassa. 
Paluu hotellille, vapaa 
iltapäivä. 
Konsertti. Puccinin ja Verdin 
aarioita kauniissa ympäris-
tössä Luccan keskustassa. 
Vapaamuotoinen päivällinen. 
4. päivä Aamiainen 
hotellilla. 
Vierailu Fondazione 
Cerratellin Villa Roncionilla 
San Giuliano Termessä. Fon-
dazione Cerratelli -säätiöllä 
on merkittävä historiallinen 
kokoelma italialaisia teatteri-
pukuja. Katselemisen lisäksi 
vieraat pääsevät sovittamaan 
suosikkipukujaan. 
Lounas huvilaravintolassa 
kauniin puutarhan äärellä. 
Paluu Luccaan, vapaa 
iltapäivä ja vapaamuotoinen 
päivällinen.   
5. päivä Huoneiden 
luovutus ja kuljetus Pisan 
lentokentälle.

Puccinin Lucca
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Monte Pisano 
Italy

Season | Kausi
March - April,  
September - November
maalis-huhtikuu,  
syys-marraskuu

Price | Hinta
€ 700,00 

The offer includes
4 overnight stays / breakfast included 
in a 3 star hotel in Pisa
3 sessions of 4 hours each / weaving 
basket workshop
1 dinner, beverage included, in Pisa
1 lunch at the workshop location, 
beverage included
1 dinner with pizza, beverage 
included, in Pisa

1 wine tasting in Pisa
Guided walking tour in Pisa, Lucca
Local transfers 
Single room supplement 
EUR 150,00 

Matkapaketti sisältää
Neljä yötä aamiaisella Pisassa 
sijaitsevassa kolmen tähden hotellissa
Korinpunontatyöpaja, kolme 
oppituntia (4 tuntia/kpl)
Yksi päivällinen paikallisessa 
ravintolassa, juomat kuuluvat hintaan
Yksi lounas työpajan ohella, 
juomat kuuluvat hintaan
Yksi päivällinen pitseriassa, 

juomat kuuluvat hintaan
Viininmaistajaiset
Opastetut kävelykierrokset 
Pisassa ja Luccassa
Kuljetukset kohteiden välillä 
ja lentokenttämatkat
Yhden hengen 
huoneen lisämaksu 
EUR 150,00

Day 1 Arrival in Pisa and  
hotel check-in. 
Meeting the local guide for a 
guided walking tour through 
the old town of Pisa up to 
the Piazza dei Miracoli.
Dinner in local restaurant 
and overnight stay. 
Day 2 Breakfast at the 
premises. 
Free morning and lunch. 
Transfer to the historical 
Villa in the countryside of 
Montepisano. The expert 
craftsman and owner of 
the villa will welcome you 
in his beautiful garden for 
an introduction into the 
weaving willow baskets 
technique. The craftsman 
will talk about the raw mate-
rials used, such as olive and 
willow branches, the best 
time to harvest them and 
how to stock them. At the 
end of the 3 day workshop 
every participant will know 
how to weave a small basket 
and will take home one 
self-made work piece out 
of natural materials. In the 
afternoon there will be time 
for a break with tea and a 
tasty homemade cake. 
Transfer back to the hotel 
and free afternoon. Over-
night stay. 
Day 3 Breakfast at the 
premises and transfer 

to Lucca where you will 
meet your local guide for 
a nice walk in town. You 
get to know the most 
important architectural and 
cultural sights as well as local 
craftsman shops and culture. 
Transfer back to Pisa and 
free time. 
Transfer from Pisa to your 
workshop location to 
continue the weaving class. 
Transfer back to Pisa. 
Dinner with pizza and 
dessert, in a traditional 
Tuscan Pizzeria and over-
night stay. 
Day 4 Breakfast at the 
premises and transfer to 
the workshop location and 
weaving class. 
Light lunch in the natural 
shade of the garden together 
with your teacher and end of 
the workshop.  
Transfer back to Pisa and 
free time. 
Wine tasting experience in a 
typical wine shop in the old 
town of Pisa. Overnight stay.
Day 5 Check-out  and 
departure. 

This handicraft workshop 
is just an example. Other 
activities, such as cooking 
classes, watercolour painting 
and pottery, are available 
upon request.

Weaving willow baskets

1. päivä Kuljetus Pisan 
lentokentältä hotellille, 
hotelliin kirjautuminen. 
Tapaaminen paikallisen 
oppaan kanssa, opastettu 
kierros Pisan vanhan 
kaupungin läpi Piazza dei 
Miracoli-alueelle, jolla 
sijaitsee mm. Pisan kalteva 
torni.  
Päivällinen paikallisessa 
ravintolassa   
2. päivä Aamiainen 
hotellilla. 
Vapaa aamupäivä ja lounas. 
Lähtö punontaopettajan 
historialliselle maaseutuhuvi-
lalle. Korinpunoja ja huvilan 
omistaja toivottaa vieraat 
tervetulleeksi puutarhassa ja 
esittelee pajukorien punon-
nan perusteet. Hän kertoo 
materiaaleista, kuten pajun- 
ja oliivipuun oksista, niiden 
keräyskausista ja säilönnästä. 
Kolmipäiväisen työpajan 
lopuksi jokainen osallistuja 
osaa punoa pienen korin ja 
saa mukaansa itse tekemän-
sä kappaleen. Iltapäivällä on 
tauko, jolla tarjoillaan teetä ja 
kotitekoista kakkua. 
Paluu hotellille, vapaa ilta. 
Vapaamuotoinen päivällinen. 
3. päivä Aamiainen 
hotellilla. 
Matka Luccaan, opas-

tettu kaupunkikävely. 
Kierroksella opitaan 
kaupungin arkkitehtuurista ja 
kulttuurinähtävyyksistä sekä 
paikallisista käsityökaupoista 
ja elämäntavasta. 
Paluumatka Pisaan ja 
vapaa-aikaa. 
Lähtö työpajalle. Korinpu-
nonta jatkuu. 
Paluumatka Pisaan. 
Päivällinen perinteisessä 
toscanalaisessa pitseriassa.   
4. päivä Aamiainen 
hotellilla. 
Lähtö työpajalle, 
punontaopetusta. 
Kevyt lounas huvilan puu-
tarhassa punontaopettajan 
seurassa. Työpaja loppuu klo 
15.00. Paluumatka Pisaan ja 
vapaa-aikaa. 
Viinimaistajaiset perintei-
sessä viiniliikkeessä Pisan 
keskustassa. Vapaamuotoi-
nen päivällinen.
5. päivä Huoneiden 
luovutus ja kuljetus Pisan 
lentokentälle. 
Ohjelmassa esitetty työpaja 
on yksi monesta käsityö-
vaihtoehdosta. Pyydettäessä 
tarjolla on muitakin aktivi-
teetteja, kuten ruoanlaitto-
kursseja, vesivärimaalausta ja 
savenvalantaa.

Korinpunontaa Monte 
Pisanossa
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Vulkanland Austria
Incoming Agency | Matkatoimisto
Spirit of Regions
Gabriele Grandl | + 43 664 96 82 882
touren@spiritour.at | www.spiritour.at
Senior organisation | Seniorijärjestö 
GefaS STeIeRMaRk
Andrea Grabher | + 43 699 11 558 558
gefas@generationen.at | www.generationen.at 

Lake Saimaa Finland
Incoming Agency | Matkatoimisto
Savonlinna Tours Oy
Päivi Ruuskanen | + 358 50 548 4004
sales@savonlinnatours.fi | www.savonlinnatours.fi
Senior organisation | Seniorijärjestö 
SCa finland, 
Eläkeliitto
Savonlinna Chapter – Itä-Savon piiri
www.elakeliitto.fi 

Izola Slovenia
Booking contact | Matkavaraukset
Delfin Hotel 
ZDUS d.o.o. Izola
Nina Golob | + 386 566 07556
nina.golob@hotel-delf in.si | www.hotel-delfin.si
Senior organisation | Seniorijärjestö 
ZDUS Zveza društev upokojencev Slovenije
 +386 1 62 05 480
alenka.ogrin@zdus-zveza.si  | www.zdus-zveza.si 

Monte Pisano Italy
Incoming Agency | Matkatoimisto
Montepisano DMC  Timesis srl
Raffaella Nocchi | + 39 050 7846847
info@montepisano.travel | www.montepisano.travel
Senior organisation | Seniorijärjestö 
auser Toscana  
+ 39 055 444281 
segreteria@auser.toscana.it | www.auser.toscana.it

Contacts	and	information | Yhteystiedot
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