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Eläkeliiton Pohjois-Karjalan ja Kainuun piirien yhteinen  

jäsenmatka Kreikan  

Peloponnesoksen niemimaalle 
 

30.9. – 7.10.2019 

 
Lennämme Ateenaan, josta suuntamme saman tien kohti Kreikan eteläisintä niemi-

maata. Ylitettyämme kuuluisan Korinthoksen kanavan olemme Peloponnesoksen niemi-

maalla. Täällä sijaitsee Kreikan ja koko länsimaisen demokratian synnyinsijat: Antiikin 
Olympia, Arkadian vuori, Spartan kaupunki, Nemea, Epidavros -lääketieteen kehto, 

Nafphlion oli Kreikan pääkaupunki ennen Ateenaa. Varhainen kulttuurin tyyssija syntyi 
alueelle, jonka ilmasto oli kaikin puolin suosiollinen. Alueen maatalous on monipuolinen: 

vihanneksia, hedelmiä, merenelävää, siipikarjaa, viiniä, oliivia, lammastaloutta. Kreikka-

lainen elämänmeno on täällä rauhallista, nautimme lumoavasta ilmapiiristä, ihanista 
maisemista, hyvästä ruoasta ja syksyn leppeästä lämmöstä. Majoitumme merenrannan 

maisemassa perhehotelliin lähellä Kreikan aikaisempaa pääkaupunkia Nafplionina. Ho-
tellilla on puutarha-alue, jossa on uima-allas. Rantaan on matkaa n. 200m. 

 

Suomalainen paikallisoppaamme on asunut alueella kymmeniä vuosia. Hän tuntee ihmi-
set ja kulttuurin ja on ihastuttavan empaattinen opas. Pääsemme tutustumaan hyvin 

läheltä paikallisten ihmisten arkeen ja elämään.    
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Matkaohjelma 

Eläkeliitto Pohjois-Karjalan ja Kainuun yhteinen jäsenmatka Kreikkaan 
 

30.9. maanantai| Matkustuspäivä 

Ruokatarjoilu lennon aikana 

Suosittelemme ryhmälle yhteistä junayhteyttä Pohjois-Karjalasta sekä Kainuusta Hel-

sinki – Vantaan lentoasemalle. Tämän esitteen loppuosassa on tietoa juna-aikataulusta. 
Kon-Tikin edustaja on ryhmää vastassa lentoasemalla. Hän opastaa lähtöselvityksessä 

ym. Agean Airlinesin suoraan lento Ateenaan klo 17.30 – 21.05.  

 
Suomalainen oppaamme on ryhmää vastassa Ateenassa, siirrymme hänen johdollaan 
odottavaan bussiin ja suuntaamme kohti Peloponnesoksen niemimaata. Saavumme Dre-

panon kylään noin kello 24. Majoitumme viehättävään perheomisteiseen merenrantaho-

telliin. Hotelli jakaa merinäköalalliset huoneet matkansa ensin varanneille. Huoneissa 
odottaa pientä suolaista purtavaa. 

 

 
 
1.10. tiistai | Drepanon tutuksi, kotivierailu pienmaatilalle 
aamiainen, illallinen 

Nautimme aamiaisen rauhassa omaan tahtiimme hotellin ravintolassa (kuten mat-
kamme kaikkina aamuina). Lähtö oppaan kanssa kävellen tutustumaan viehättävään 

paikalliseen n. 1600 asukkaan kylään. Osa asukkaista käy töissä läheisessä Naphlionin 
kaupungissa, osa on pienviljelijöitä ja osa kalastajia.  
 

Drepanoa ympäröivät appelsiini -ja mandariinipuupellot, oliivilehdot, vihannesviljelykset 
ja turkoosin meren hyväilemä 2km pitkä ihana hiekka -ja pikkukiviranta.  
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Hotellista kylän keskustaan 400 metriä, rannalle 400 m. Vierailemme tyypillisellä pie-

nellä perhemaatilalla, jossa kasvatetaan omaan käyttöön hevosia, lampaita, kanoja, 
hanhia, vuohia… Siirrymme viereiselle appelsiinipuu pellolle, jossa meille esitellään sit-

rushedelmien viljelyä. Pidämme tauon paikallisessa tavernassa, jossa halukkaat voivat 
nauttia mieleistään välipalaa tai lounasta. Lounastauon jälkeen on vapaata aikaa nauttia 

syksyn lämmöstä ja rentouttavasta maisemasta. Opas lähtee halukkaiden kanssa kävel-

len tutustumaan ranta-alueeseen. 
 

Nautimme illallisen tunnelmallisesti hotellisamme. 
 

2.10. keskiviikko | Antiikin Epidavros, luomutila, Vivarin kalastajakylä 

aamiainen, illallinen 
 

Nautittuamme kreikkalaisen aamiaisen, lähdemme kello 09.00 30 km päässä, pinjapui-
den siimeksessä sijaitsevalle pyhälle Antiikin Epidavrokselle, jossa sijaitsi vanhan ajan 

tärkein hoito-terapiakeskus, ja jonka nimi tarkoittaa ihmisen auraan, sieluun vaikutta-

vaa. Tutustumme pyhäkköalueeseen, Antiikin ajan parhaiten säilyneeseen loistavasta 
akustiikasta kuuluisaan amfiteatteriin - akustinen kokemus mykistyttää vierailijat. 

Kuulemme, miten antiikin kreikkalaiset hoitivat ihmistä, sielua ja kehoa kokonaisvaltai-

sesti. Epidavrokselta jatkamme läheiselle luomuoliivitilalle, jossa tutustumme Kreikan-
maan tärkeimpään tuotteeseen, oliiviin. www.melasoil.gr. Monia palkintoja saanut kyl-

mäpuristettu neitsytoliiviöljy. Käymme oliivilehdossa ja tutustumme oliiviöljyn tekoon 
maistiaisten kera. Matkamme jatkuu viehättävään Vivarin pieneen kalastajakylään, 

jossa istahdamme idylliseen merenrantamaisemaan Tavernan terassilla. 

Kukin voi tilata omaan makuun välipalaa tai lounaan.  
Vivarista palaamme bussilla 2km päässä sijaitsevaan hotelliimme. 

Iltapäivä on vapaata aikaa. Illallisen nautimme hotellilla. 
 

               
 

 

http://www.melasoil.gr/
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3.10. Torstai | Maaseuturetki Nemean alueelle, viinitilavierailu 

aamiainen, välipala lounas, illallinen 

Lähdemme aamiaisen jälkeen 50 km päässä sijaitsevalle Nemean kuuluisalle 

viininviljelysalueelle. Tutustumme perhetilan viiniköynnöksiin, viinin 

valmistukseen, historiaan. Maistelemme eri viinejä juustojen ja suolaisen kera.  
Palaamme iltapäivällä hotellille, jossa meillä on vapaata aikaa. Illallinen hotellilla. 

 
4.10. Perjantai | Maaseuturetki, Arkadiavuoristo, tippukiviluola 

aamiainen, illallinen 

Aamiaisen jälkeen lähdemme vuorille 800-1100 metrin korkeuteen Arkadian maakun-
taan, muinaisen Panjumalan synnyinseudulle jossa tämä metsien, luonnon ja karjan ju-

mala soittaa panhuiluaan keijukaisten, nymfien tanssiessa.... Arkadiaa hallitsee lähes 
2000m korkea mänty ja kuusimetsäpeitteinen Mainalos- vuori. Tutustumme vuoriston 

metsiin, luontoon, pysähdymme vuoristokylässä. Vierailemme vaikuttavassa tippukivi-

luolassa Äitimaan sylissä. Pidämme lounasaikaan tauon paikalisessa Tavernassa, kukin 
voi tilata makunsa mukaan. Palaamme hotellille iltapäivällä. 

Nautimme yhteisen illallisen kylämme paikallisessa Tavernassa paikallisten asukkaiden 

seurassa. 
 

5.10. Lauantai | Nafplionin kaupunki, maalaistori, tuliaisostoksia. 

aamiainen, illallinen 

Aamiaisen jälkeen lähdemme 11 kilometrin päässä sijaitsevaan Kreikan kauniimpiin 

kaupunkeihin kuuluvaan ihastuttavaan Nafplioniin, joka oli myös 1800 -luvun alussa 
itsenäisen Kreikan ensimmäinen pääkaupunki. Kuljemme isolla vihannes- kala - ja 

kukkatorilla nauttien väriloistosta ja tuoksuista. Teemme kaupunkikierroksen 
venetsialaisvaikutteisessa vanhassa kaupungissa. Vierailemme pienessä arkeologisessa 

museossa, jossa pääsemme tutustumaan Argolidan alueen tuhansia vuosia vanhan kult-

tuurin aarteisiin. Iltapäivällä on vapaata aikaa tutustua Nafplioniin ja nauttia lukuisten 
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kahviloiden ja ravintoloiden antimista. Palaamme hotellille iltapäivällä. Illallinen hotel-

lilla. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10. Sunnuntai | Lomailua, omaa aikaa, päätösillallinen 

aamiainen, illallinen 

Aamiaisen jälkeen lähtee opas halukkaiden kanssa aisteja hivelevälle aamupäivän patik-
kareissulle merenrannan maisemiin. Iltapäivällä kävelemme paikaliseen Tavernaan, 

jossa kukin voi nauttia rauhassa mielensä mukaan Tavernan antimista. 

Illalla kokoonnumme hotellin ravintolaan läksiäisillalliselle jossa voimme kerrata antoi-
san lomaviikkomme kokemuksia. 

 

7.10. Maanantai| Kotimatka  

aamiainen, lounas + juomatarjoilu lennon aikana 

Aikainen aamiainen ja kello 08.00 hyvästelemme viehättävän hotellimme ystävällisen 
isäntäväen. Matkan varrella pieni pysähdys vaikuttavalla Korintin kanavalla josta 

matka jatkuu lentokentälle. Lento Helsinkiin lähtee kello 13.00 ja saapuu klo 16.45. 

Antoisa matkamme on päättynyt, hyvää kotimatkaa. 
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Majoitus 

 
Triton -hotel 3* 

Plaka Drepano  
PELOPONNESE 

  
Lisätietoa: www.tritonii.gr/TRITON_II/Home.html 
       

 

      
 

 

Lennot 
 

A3 765 maanantai 30.9.2019 Helsinki – Ateena kello 17.30 – 21.05 

A3 764 maanantai 7.10.2018 Ateena – Helsinki kello 13.00 – 16.45 

 
 

Kotimaan edestakainen juna-aikataulu  

(syksyn 2019 aikatauluun saattaa tulla muutoksia) 

         

         

         

Ma 30.9.19 JOE HEL 
odotus-
aika KAJ HEL odotusaika  

  9:08 13:24 n.4h 6:33 12:25 n. 5 h  
Ma 7.10.19 HEL JOE   HEL KAJ    
  18:45 22:53 n. 2h 19:34 1:18 n.3h  
         

  

http://www.tritonii.gr/TRITON_II/Home.html
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ELÄKELIITON POHJOIS-KARJALAN JA KAINUUN PIIRIT 
Matkanjohtaja Irma Nuutinen E-L Pohjois-Karjalan piiri 

Toiminnanjohtaja Maija Karjalainen E-L Kainuun piiri 
  

       15.11.2018  

  

Matkakohde  Peloponnesos, Kreikka  

Matkan ajankohta  30.9. – 7.10.2019, maanantai – maanantai  

Matkan hinta 1350 € /henkilö. Ryhmän minimikoko on 20 

henkilöä, maksimi 40 henkilöä. 

 

Matkan hintaan sisältyy  

• Aegean lennot Helsinki-Ateena-Helsinki turistiluokassa lentoveroineen  
• Tarjoilu Aegeanin lennoilla  

lennoilla tarjoillaan maksutta lämmin ateria juomineen. 

• majoitus 3* hotellissa jaetussa 2-hengen huoneessa aamiaisineen, pyynnöstä 
saamme järjestettyä tilavamman huoneen kolmelle. 

• ohjelman mukaiset kuljetukset, sisäänpääsyt ja palvelut 

• 6 x illallinen Kreikassa sisältäen paikallisen talon viinin ja veden 
• suomalaisen oppaan palvelut kohteessa 

• paikallisten asiantuntijoiden kohde-esittelyt eri tutustumiskohteissa 
• yksi maksuton matkanjohtajapaikka asiakasorganisaation edustajalle, kun lähti-

jöitä on minimi 20 henkilöä 

 

Lisämaksusta  

• yhden hengen huone 180 €/hlö. Ilman huonekaveria matkustavan on varattava 
yhden hengen huone 

• Järjestämme ryhmälle kyydin junalla tai tilausajobussilla Pohjois-Karjalasta ja 

Kainuusta päätietä pitkin Helsinki-Vantaalle 

 

Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei li-

sätä toimitus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot. 

  

Ilmoittautumiset 14.6.2019 mennessä 

Eläkeliitto Pohjois-Karjala Irma Nuutinen 

Sähköpostitse irma.s.nuutinen@gmail.com, puhelimitse 050-383 2338 

Eläkeliitto Kainuu Maija Karjalainen 

Sähköpostitse kainuu@elakeliitto.fi, puhelimitse 044-304 6040 

 

Maksuehto Ennakkomaksu 300 € / hlö, verkkokaupassa varauksen yhtey-

dessä, muuten 7 vrk varauksesta.  

Loppumaksu erääntyy maksettavaksi 16.8.2019 

 

   

mailto:irma.s.nuutinen@gmail.com
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Hinnat perustuvat 14.11.2018 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan toteu-

tuminen edellyttää ryhmän minimikokoa 20. 

 

Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien 
ym. palveluiden muutoksista veloitamme 100 € muutoskulut / muutos ja lisäksi palve-

luntarjoajien perimät kulut. 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oi-
keuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. poltto-

aine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.  

Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtai-

nen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.  

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja ku-

luttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) noudattaen kaikkia 
matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien 

poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten ma-

joitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista 
asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä ja verkkosivuillamme www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-

tiki-toursin-erityisehdot/ 

 

Vastaan mielelläni lisäkysymyksiinne ja autan matkanne suunnittelussa 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Markus Virmasalo 
Asiakkuuspäällikkö 

 
Ryhmämatkatoimisto Kon-Tiki Tours 

Fredrikinkatu 25 A 10 (2.krs), 00120 Helsinki 

Tel. +358 (0) 400 754 240 
markus@kontiki.fi  |  www.kontiki.fi 

 

Kon-Tiki Tours on 100% suomalainen, yksityinen matkatoimisto, joka toteuttaa räätälöityjä 
ryhmämatkoja eri teemoilla ympäri maailmaa.  Erikoisosaamistamme ovat luonto- ja lintumatkat 

sekä kulttuuri- ja wellness-matkat suomalaisten asiantuntijaoppaiden johdolla. Senioriryhmiin 
erikoistunut MatkaSeniorit-klubi ja metsä- ja maatalouden erikoismatkoja tekevä Trio Travels 

ovat myös tuotemerkkejämme.  Kon-Tiki palvelee yksittäisiä asiakkaita tuottaen lukijamatkoja 

yhteistyössä valittujen medioiden kanssa.   

http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
mailto:markus@kontiki.fi
http://www.kontiki.fi/

