KUNNON LOMAT 2012
Pyöräily- ja vaellusmatkat Eurooppaan
Kunnon Lomat tarjoavat pyörä- ja vaellusmatkoja Sloveniaan, Italiaan ja Espanjaan.
Opastamattomilla matkoilla määrät itse tahdin, mutta liikut vailla huolta matkatavarakuljetuksista
tai majoitusvarauksista, joista huolehdimme puolestasi. Omatoimisten matkojen lisäksi tarjoamme
opastettuja matkoja kansainvälisessä ryhmässä. Tutustu ohjelmiin ja kysy lisää!

ADRIANMEREN KIERROS
Yksi viikko, kolme kaunista maata - Italia, Slovenia ja Kroatia. Tällä
pyörämatkalla liikut Adrianmeren rannikolla muinaisen Venetsian
tasavallan alueella. Matka alkaa lumoavasta Venetsiasta, josta
pyöräillään Adrianmeren rantaviivaa seuraillen Sloveniaan ja
lopulta matka päättyy Kroatiaan Istrian niemimaalla sijaitsevaan
viehättävään Porečin satamakaupunkiin.

Opastamattomat lähdöt: Lauantaisin 14.4 - 21.07.2012 ja 25.08 - 06.10.2012. Muut lähdöt sopimuksen
mukaan vähintään 6 hengen ryhmälle.
Kesto: 8 päivää / 7 yötä
Matka: 40 – 70 km/päivä, yhteensä 250 - 300 km
Vaikeusaste: 1/4 (1 = helppo, 4 = vaativa)
Reitti: Mestre/Venetsia - Caorle - Portogruaro - Aquleia/Palmanova - Trieste - Portorož - Poreč
Hinta: alk. 628 €/hlö

VIEHÄTTÄVÄ VENETSIA
Vicenzasta tai Mestrestä lähtevä ympyräreitti on erinomainen
vaihtoehto aloittaa Italiaan tutustuminen polkupyörällä. Alppien ja
Adrianmeren välissä lepäävä Veneton alue on maastoltaan
tasaista ja matkaa päästään taittamaan pyöräteitä ja rauhallisia
pikkuteitä pitkin kauniiden maisemien ympäröimänä. Matkan
varrella on tarjolla paljon mielenkiintoista nähtävää - historiallisia
kaupunkeja, upeita palatseja ja sokerina pohjalla ihastuttava
Venetsia.
Opastamattomat lähdöt: 31.03 - 27.10.2012 lauantaisin ja sunnuntaisin Vicenzasta sekä tiistaisin ja
keskiviikkoisin Mestrestä. Huom! 12. 5 - 13.5, 19.5 - 20.5, 1.9 - 2.9 ja 8.9. - 9.9. lähtö Trevisosta. (15.5, 16.5,
4.9 ja 5.9 ei lähtöjä!) Muut lähdöt sopimuksen mukaan vähintään 6 hengen ryhmille.
Opastetut takuulähdöt: Lauantaisin 21.4, 5.5, 26.5, 16.6, 15.9 ja 22.9
Kesto: 8 päivää / 7 yötä
Matka: 35 – 60 km/päivä, yhteensä 280 km
Vaikeusaste: 1/4 (1 = helppo, 4 = vaativa)
Reitti: Vicenza - Bassano del Grappa - Treviso - Mestre / Venetsia - Chioggia - Padova
Hinta: omatoimiset lähdöt alk. 498 €/hlö, opastetut alk. 895 €/hlö

LJUBLJANASTA LOUNAASEEN
Tämä pyörämatka tarjoaa Slovenian parhaita nähtävyyksiä ja
joukon upeita luonnonihmeitä. Matka alkaa sympaattisesta
Ljubljanasta ja kulkee karstialueen halki aina Adrianmeren
rannikolle saakka. Slovenian karstialueen kivinen maaseutu
tyypillisine laidunmaineen ja pensaikkoineen tarjoaa
epätavallisen, ihmeellisen mäntymetsien ja viinitilojen peittämän
maiseman. Viimeisenä pyöräilypäivänäsi valittava on kaksi
reittivaihtoehtoa, joista toinen vie sinut hetkeksi Italian puolelle.
Opastamattomat lähdöt: Kaikkina päivinä 7.4 - 13.10.2012
Opastetut lähdöt: lauantaisin 5.5, 2.6, 7.7, 4.8 ja 1.9.2012. Minimi 6 hlöä, maksimi 16 hlöä.
Kesto: 8 päivää / 7 yötä
Matka: 30 – 60 km/päivä, yhteensä 250 km - 295 km
Vaikeusaste: 2/4, 3/4 (1 = helppo, 4 = vaativa)
Reitti: Ljubljana - Vrhnika - Postojna - Stanjel - Divaca - Lipica - Trieste - Koper
Hinta: omatoimiset lähdöt alk. 590 €/hlö, opastetut alk. 710 €/hlö

SLOVENIAA NAUTISKELIJOILLE
Helpohko pyörämatka vie Koillis-Slovenian kauniille maaseudulle
keskelle hedelmätarhoja ja viiniviljelmiä. Poljettavat päivämatkat
ovat kohtuullisia ja aikaa jää myös nähtävyyksiin tutustumiseen ja
nautiskeluun. Matka tarjoaa monia mahdollisuuksia tutustua
paikalliseen viinikulttuuriin tilavierailujen ja viininmaistiaisten
merkeissä. Mutta vaikka viinit eivät sinua erityisemmin
kiinnostaisikaan, reitin varrella on myös paljon muuta
mielenkiintoista nähtävää kuten historiallisia kaupunkeja, upeita
linnoja ja museoita. Slovenian koillisosassa liikuttaessa
naapurimaat ovat lähellä ja halutessasi voit piipahtaa niin Kroatian
kuin Unkarinkin puolella. Leppoisan pyöräilypäivän päätteeksi
pääset rentoutumaan viihtyisissä hotelleissa, joissa osassa on
myös kylpyläpalveluja.
Opastamattomat lähdöt: Kaikkina päivinä 7.4 - 13.10.2012
Opastetut lähdöt: lauantaisin 12.5, 9.6, 14.7, 11.8 ja 8.9.2012. Minimi 6 hlöä, maksimi 16 hlöä.
Kesto: 8 päivää / 7 yötä
Matka: 25 – 50 km/päivä, yhteensä 190 - 240 km
Vaikeusaste: 2/4 (1 = helppo, 4 = vaativa)
Reitti: Reitti: Maribor - Ptuj - Jeruzalem - Moravske Toplice - Cerkvenjak - Maribor
Hinta: omatoimiset lähdöt alk. 570 €/hlö, opastetut alk. 760 €/hlö

www.kunnonlomat.com

JULIAANISET ALPIT
Tämä omatoiminen vaellusviikko tarjoaa postikorttimaisemia ja
helpohkoja päivävaelluksia Slovenian luoteisosissa Juliaanisten
Alppien kainalossa. Vaellukset vievät sinut vuoristoniityille ja
laaksoihin, ihastuttaviin pieniin kyliin, maan tunnetuimpiin
alppikaupunkeihin sekä kauniille Bled ja Bohinj -järville. Yli puolet
matkasta patikoidaan Triglavin kansallispuistossa, joka on
Slovenian ainoa kansallispuisto.

Opastamattomat lähdöt: Kaikkina päivinä 7.4 - 13.10.2012
Kesto: 8 päivää / 7 yötä
Matka: 11 - 20 km / päivä
Vaikeusaste: 2/4 ja 3/4 (1 = helppo, 4 = vaativa)
Reittikuvaus: Vaellus tapahtuu laaksoissa, niityillä, puiden peittäminen kukkuloiden rinteillä ja järvien
rannoilla.
Hinta: alk. 570 €/hlö

KAUNIS KATALONIA
Rannikolta vuorille, mereltä kalliojyrkänteille, hiekkarannoilta
varjoisiin metsiin – tällä Kataloniaan Costa Bravan rannikolle
sijoittuvalla vaelluksella pääset ihastelemaan vaihtelevia ja
yllätyksellisiäkin Katalonian maisemia. Vaikka Costa Brava voi
monille tuoda mieleen pitkät hiekkarannat ja aurinkoloman,
soveltuu tämä Espanjan koilliskulma erinomaisesti myös aktiiviseen
lomailuun ja tämä vaellus-matkamme paljastaa osallistujille monia
alueen parhaista puolista.
Opastamattomat lähdöt: Kaikkina päivinä 1.2. - 30.6 ja 1.9 - 23.12
Kesto: 8 päivää / 7 yötä
Matka: 11 - 16 km / päivä
Vaikeusaste: 1/4 ja 2/4 (1 = helppo, 4 = vaativa)
Reittikuvaus: Kävely tapahtuu pääasiassa helppokulkuisilla maalaisteillä sekä rannikko- ja vuoristopoluilla
Hinta: alk. 565 €/hlö

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET
Kunnon Lomat, Kiviniementie 59, 87850 Paltaniemi
040 5238866
kunnonlomat@upitrek.com
www.kunnonlomat.com
Vastuullisena matkanjärjestäjänä Kunnon Lomien matkoilla
toimii Upitrek oy, joka on rekisteröitynyt Kuluttajaviraston
matkanjärjestäjärekisteriin, lupanumero 6093/11/Mj.
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