
Kesämatka Moldovaan, Odessaan ja Kiovaan 9 päivää. 3.-11.6.2019 

 

Mukana kiehtovat ja kiistellyt Gagauzia ja Transnistria sekä Ukrainassa Odessa ja Kiova! Ei viisumia.  

Mukana kauneimpia kyliä ja luostareita, parhaita viinitiloja ja kaupunkien sykettä, nykyaikaa, esihistoriaa 

ja aidointa "Neuvostoliittoa" 2010-luvulla. Takaamme elämyksiä, joita et muualta saa. Hinta 9 päivää 

vain 1595 euroa. Yhden hengen huoneesta lisämaksu 260 euroa. Tule ja ylläty maiden turvallisuudesta 

ja laadusta! 

1. päivä maanantaina 3.6.2019 lähtö UIA:n lennolla Helsinki-Vantaan 

lentoasemalta Kiovan kautta Chisinauhun, jonne saavumme klo 20.50. Klo 22 kirjaudumme 

keskustan City Park hotelliin ja nautimme tervetuliaisillallisen etnoravintolassa. Lähtöaika Helsinki-

Vantaalta klo 16.10 

2. päivä 4.6.2019. Aamiaisen jälkeen kaupungin kiertokävely, jonka jälkeen lähdemme ainutlaatuiselle 

retkelle Etelä -Moldovaan Gagauzian autonomiselle alueelle. Ohjelmassa mm. kiertoajelu Gagauzia-

Comrat pääkaupungissa, Besalman museo ja perinteistä gagauzialaisia menoja, 

kuten  häärituaaleja. Gagauzia on yhtä omapäinen kolkka Moldovaa kuin Transnistria, mutta täällä 

perinteet nojaavat enemmän orienttiin. Vierailemme myös Moldovan viimeisissä aidossa 

kolhoosissa Popedassa, joka jatkaa ylpeänä neuvostoajan perinteitä nykyajassa. Maittava lounas. 

Palaamme Chisinauhun noin klo 20.00. Ilta vapaa. 

3. päivä 5.6.2019. Aamiainen hotellissa. Uloskirjautuminen ja lähtö Cricovan maanalaisiin 

viinikellareihin, joissa on mm. kansallisaarteiksi luokiteltavia vanhoja arvoviinejä. Alue käsittää 53 

hehtaaria ja yli 160 kilometriä käytäviä, hienoja museoita, upeita ravintoloita ym. Aluetta voisi 

luonnehtia maanalaiseksi viinikaupungiksi tai viinin temppeliksi, jossa astronautti Juri Gagarin eksyi 

vuorokaudeksi, ja jossa Vladimir Putin vietti 50-vuotispäiviään. Meillekin tarjoillaan toki 

hyvät viinimaistajaiset. Liikumme alueella pienillä junilla.  Klo 12.30 lähtö Orheiul Vechiin Saavumme 

perinteiselle lounaalle Trebujenin ekokylään. Kansantanssit ja laulu siivittävät ruokailuamme.  Lähtö 

naapurikylä Butuceniin - upeaan vanhaan kylään luolaluostarin ja Moldovan kansallismaiseman 

äärelle. Kylän ja luolaluostarin esittely, Majoittuminen sekä vapaata aikaa klo 17.00 alkaen. 

Valokuvaajan lempikyliä. Kylässä myös harjoitetaan perinteistä maataloutta, kuten Moldovassa vielä 

nykyään laajasti tehdään. 

 

4. päivä 6.6.2019. Aamiainen Butucenin kylässä ja lähtö Tipovan luolaluostariin Dnestr -joen rannalla. 

Vierailemme myös yhdellä maan parhaalla viinitilalla Chateu Vartelyssä. Lounas ja 

paluu takaisin Butucenin vanhaan ekokylään, jossa olemme viimeistään klo 17.00. Vapaata aikaa. 

Mahdollisuus edulliseen illalliseen kylän kestikievarissa.   

5. päivä 7.6.2019. Aamiainen Butucenissa. Bussimatka Transistriaan, joka julistautui itsenäiseksi jo 

ennen Neuvostoliiton romahtamista. Tutustumme alueen kaupunkeihin ja vietämme yön 

neuvostohenkisessä, mutta siistissä ja modernissa pääkaupungissa Tiraspolissa, jossa meillä on 

kiertoajelu, vierailu tunnetussa Kvint -brandytehtaassa. ja majoittuminen Russia -hotelliin. Yövymme 

valtiossa, jota ei ole. Takaamme kuitenkin viihtyisän ja turvallisen illan. Asukkaiden ystävällisyys ja 

rikollisuuden puuttuminen on päällimmäinen huomiosi. Takaamme myös kameroillenne hienoja hetkiä. 

 

6. päivä. 8.6.2019. Aamiainen Tiraspolissa. Lähtö bussilla Tiraspolista takaisin viralliseen Moldovaan, 

jossa päätämme matkan Moldovan osuuden palautteiden mukaan matkan parhaalla viinitilalla Et 

Ceterassa. Tämä perhetila on kuuluisa myös ruuastaan, minkä saamme itsekin todistaa ennen 

lähtöämme Ukrainaan ja lähellä rajaa sijaitsevaan kuuluisaan 



satamakaupunkiin Odessaan. Saavumme Mustan meren helmeen noin klo 16 Majoitumme 

Aleksandrovsky -hotelliin ja ohjelmaan kuuluu kaupungin kiertokävely ja illallinen. Varaudu 

hämmästymään! Odessa on kaunis, moniulotteinen kulttuurien sekoitus.  

 

7. päivä 9.6.2019. Aamiainen. Ohjelmaa Odessassa. Kävelykierros kaupungin keskustassa. Käynti 

kuuluisassa arkeologisessa  museossa, jossa on mm. skyyttien kulta-aarteita ja egyptologiaa. Kolmen 

ruokalajin lounas. Odessan entisöity vanha keskusta henkii historiaa. Lennämme klo 17.25 Ukrainan 

pääkaupunkiin Kiovaan, jossa yövymme 2 yötä. Illalla majoitumme Ukraina -hotelliin teemme 

tutustumiskävelyn Kiovan keskustaan. Omatoiminen illallinen hotellissa tai kaupungilla. 

8. päivä 10.6.2019. Upea aamiainen Ukraina -hotellissa. Kiertoajelu bussilla ikivanhassa 

miljoonakaupungissa. Kolmen ruokalajin lounas. Käytössämme on paikallinen erinomainen opas ja linja-

auto. Käymme ainakin Maidan-aukiolla, Sofian katedraalissa ja tärkeimmillä nähtävyyksillä. Ilta-aika on 

kaupungilla vapaa. Myös Kiovan keskustassa on turvallista liikkua. Hotellimme on aivan keskustassa! 

Kiovan ohjelma tarkentuu myös toiveiden mukaan.  

 

9. päivä 11.6.2019 tiistaina Lähtö hotellilta klo 6.30 lentoasemalle. Saamme aamiaisen mukaan. Lento 

Kiova - Helsinki klo 9.50-11.55.  

 

Ylellinen ohjelma runsaine aterioineen ja viini-/ brandymaisteluineen 1595 euroa sisältäen laadukkaat 

majoitukset, lennot (4) ja bussikuljetukset omalla bussilla. Moldovassa hintaan 

kuuluu ruhtinaallista tuloillallista lukuunottamatta vain yksi illallinen, koska on toivottu vapaata aikaa 

iltaisin. Syömistä on helppo ja edullista järjestää omin päinkin, ja autamme ravintoloiden valinnassa.  

 

 

Tiedustelut petri@niikonmatkat.com  

Puhelin 045-1374757 

Osoite: Hakamaankuja 3 A 13, 01600 Vantaa 

www.niikonmatkat.fi  
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