Syksyn laaja ruska- ja viinimatka 4.-11./12.10.2017 8/9 päivää.

Mukana Transnistria, Odessa ja Kiova!
Syksyllä osallistumme nyt myös viinifestivaaleille. Syksyllä ohjelmassa mm. enemmän persoonallisia
viinitiloja sekä kiehtovat ja kiistellyt Gagauzia ja Transnistria sekä Ukrainassa Odessa ja Kiova!
Hinta 1390-1490 euroa lentoineen. Ei viisumia! Mahdollisuus lisävuorokauteen Kiovassa.
1. päivä keskiviikkona 4.10.2017 lähtö UIA:n lennolla Helsinki-Vantaan lentoasemalta Kiovan
kautta Chisinauhun, jonne saavumme klo 20.50. Klo 22 kirjaudumme 5 tähden Radissons Blu hotelliin ja
nautimme tervetuliaisillallisen Vatra Neaumului -etnoravintolassa.
2. päivä 5.10.2017. Aamiainen. Klo 9.00 Kävelykierros Chisinaussa. Lähtö Cricovan maailmakuuluihin
maanalaisiin viinikellareihin, joissa on mm. kansallisaarteiksi luokiteltavia vanhoja arvoviinejä. Alue
käsittää 53 hehtaaria ja yli 200 kilometriä käytäviä, hienoja museoita, upeita ravintoloita ym. Aluetta voisi
luonnehtia maanalaiseksi viinikaupungiksi tai viinin temppeliksi, jonna astronautti Juri Gagarin eksyi
vuorokaudeksi, ja jossa V. Putin vietti 50-vuotispäiviään. Meillekin tarjoillaan toki hyvät viinimaistajaiset.
Liikumme alueella pienillä junilla.
Maanalaisen seikkailun jälkeen ajamme bussilla Orheiul Vechin alueelle, Moldovan kansallismaisemaan.
Se on arvokas mm. historiansa, upean kanjonimaiseman ja vireiden Butuceni ja Trebuceni ekokyliensä
takia. Täällä on tehty runsaasti löytyjä muinaisten daakialaisten loiston ajoilta, ja alueen luolissa on asuttu
tuhansia vuosia. Se on myös luonnonsuojelualue. Trebucenissa Saamme nauttia aidosta kansanmusiikista ja
tansseista ja meille tarjoillaan perinteinen lounas. Käymme vuoren rinteen luolaluostarissa vaikuttavalla
näköalapaikalla. Majoitumme maalaukselliseen Butucenin kylään kahdeksi yöksi, jossa meillä on
mahdollisuus nauttia aidosta moldovalaisesta kylämiljööstä ruuan ja majoituksen laadusta tinkimättä!
(Uima-allas, sauna ym.)
3. päivä 6.10.2017. Aamiaisen jälkeen lähtö pohjoiseen Chateau
Vartelyn viinitilalle. Ajomatka Sorocan kaupunkiin. Moldovalainen lounas La Cetatea ravintolassa.
Sorocan kaupungissa ihmettelemme romanien rakentamia erikoisia asuinpalatseja (mm. valkoinen talo) ja
vierailemme entisöidyssä, Ukrainan rajalla Dnistr-joen rannalla sijaitsevassa linnoituksessa, jolla oli tärkeä
rooli puolustuksessa mm. turkkilaisia ja tataareja vastaan. Kuulemme kutkuttavia tarinoita paikalliselta
opaslegendalta. Vierailu Rudi Arionestin metsäisellä luonnonsuojelualueella sijaitsevassa Rudin
nunnaluostarissa. Illaksi palaamme Butucenin kylään.
4. päivä 7.10.2017. Aamiainen. Lähtö Butucenista Chisinauhun, jossa majoitumme kahdeksi yöksi viiden
tähden hotelliimme. Siirrymme hotellimme läheiselle keskusaukiolle juhlistamaan
vuotuisten viinifestivaalien avajaisia. Ohjelmassa on musiikkia ja tanssia, sekä laajat viinimessut, joilla voi
tehdä ostoksia. Lounas klo 14 La Taifassa. Sitten meillä on loppupäivä vapaata aikaa tutustua
kaupunkiin! Chisinau on hieno ja mielenkiintoinen kaupunki. Puistojensa myötä se on Itä-Euroopan
vihreimpiä pääkaupunkeja. Siellä on myös useita mielenkiintoisia museoita
5. päivä. 8.10.2017. Aamiaisen jälkeen lähdemme ainutlaatuiselle retkelle eteläiseen Moldovaan
Gagauziaan. 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 Euroopan
viimeisissä kolhoosissa Popedassa. Ennen paluuta Chisinauhun vierailemme erinomaisella viinitilalla Et
Ceteralla, jossa syömme maittavan, paikallisen lounaan. Paluu viimeiseksi yöksi Chisinauhun Radissons
Blu-hotelliin, jossa ylitsepursuavaa, hedelmillä ja herkuilla höystettyä aamiaista ryydittää harpun soitto.
6. päivä. 9.10.2017 maanantai. Lähtö bussilla Tiraspoliin, Transinstrian pääkaupunkiin. Kiertoajelu- ja kävely.
Ennen Ukrainaan siirtymistä vierailemme vastikään entisöidyssä Castel MIMI -viinitilalla, joka oli johtavia
viininvalmistajia 1900-luvun alun Bessarabiassa. Syömme linnassa myös herkullisen lounaan.
Saavumme Mustan meren rannalle Odessaan klo 16. Majoitumme hotelliin ja meillä on kaupungin
kiertokävely ja illallinen.

7.päivä 10.10.2017 tiistai. Koko päivä ohjelmaa Odessassa ja sen lähiympäristössä. Kiertoajelu, käyntejä
museoissa ja mm. Shustovin brandytehtaalla (6-20 vuotta vanhoja laatuja), upea lounas ja vapaata aikaa.
Mahdollinen oopperailta halukkaille. Odessan entisöity vanha keskusta henkii historiaa.
8. päivä 11.10.2017 keskiviikkona. Varhainen lähtö hotellista lentoasemalle. Lento Odessasta Kiovaan,
Ukrainan pääkaupunkiin. Osa ryhmästä lentää klo 9.15, Helsinkiin. On myös mahdollista jäädä vielä
vuorokaudeksi Kiovaan! Järjestämme tarvittaessa kiertoajelun bussilla ikivanhassa miljoonakaupungissa,
joka isännöi Eurovision laulukilpailuja keväällä 2017. Majoittuminen hotelliin. Ylellinen lounas. Käynti
Janukovitshin kuuluisassa ökypalatsissa ja puistossa. Kiovassa Paikallinen opas. Majoittuminen hyvään
hotelliin.
9. päivä: Aamiainen hotellissa. Lento Kiovasta Helsinkiin klo 9.15.-11.15.
Ylellinen ohjelma runsaine aterioineen ja viini-/ brandymaisteluineen vain 1350/ 1450 euroa sisältäen
laadukkaat majoitukset, lennot ja bussikuljetukset omalla bussilla. Tervetuloa matkalle, joka muuttaa
käsityksesi Itä-Euroopasta! Viisi päivää Moldovassa, kolme päivää Ukrainassa!
Soita 045-1374757 tai kirjoita oheisella lomakkeella! Passin tulee olla voimassa 3 kuukautta matkan
jälkeen. Viisumia ei tarvita. Moldova on varsin turvallinen maa matkailijalle.
Oikeudet ohjelman ja hinnan muutoksiin pidätetään.

