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Moldovaan 13.–17.9.2018
Chisinau – Orheiul Vechi – Cricova

Lounaan jälkeen käymme maan tunnetuimmissa viinikellareissa
Cricovassa ja pääsemme maistelemaan paikan kuuluisia viinejä. Viinikellariluolastoja on yhteensä noin 120 km. (A, L)
Chisinau
4. päivä, sunnuntai 16.9. Meillä on koko päivä aikaa nauttia omatoimisesti Chisinausta. Siihen on helppo tutustua kävellen, sillä etäisyydet ovat lyhyet ja hotellimme sijaitsee erinomaisella paikalla lähellä katedraalipuistoa. Monet Chisinaussa vierailevat lähtevät päiväretkelle itsenäiseksi julistautuneeseen Transnistriaan. Transnistria
on noin 200 km pitkä ja 20 km leveä Ukrainaan rajoittuva alue,
joka itsenäistyi Moldovasta yksipuolisesti. Yksikään maa ei ole tunnustanut sitä. Suomen Ulkoasiainministeriö ei suosittele matkustamista Transnistriaan ja Olympia Kaukomatkatoimisto noudattaa
samaa linjausta. Illalla nautimme jäähyväispäivällisen. (A, P)
5. päivä, maanantai 17.9. Aamiaisen jälkeen on kuljetus kentälle. Lentomme lähtee klo 10.20 Istanbulin kautta Helsinkiin, jonne
saavumme klo 18.05. (A)

Pikkuruinen Moldova on yksi Euroopan kummallisimmista
maista. Siellä massaturismista ei ole tietoakaan, edes vehreiden
puistojen koristamassa pääkaupungissa Chisinaussa.
Moldovan tasavallan kautta kulkee tärkeä kulkuväylä Aasian
ja Euroopan välillä. Maata ovat hallinneet niin roomalaiset,
hunnit, bulgaarit kuin myös ottomaanit ja Neuvostoliittokin.

Matkan hinta 1.190 €
(sis. lento- ja turistiverot sekä muut viranomaismaksut 213 €)
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 160 €
Matkan hintaan sisältyvät:
• reittilennot turistiluokassa
• lentokenttäkuljetukset matkakohteessa
• majoitus kahden hengen huoneissa ohjelmassa mainitussa tai
vastaavassa hotellissa
• aamiaiset sekä muut ohjelmassa mainitut ateriat (2 lounasta ja
2 päivällistä ruokajuomineen)
• ohjelmassa mainitut kuljetukset ja retket pääsymaksuineen
• palvelupalkkiot ja kantajamaksut hotellissa
• lento- ja turistiverot sekä muut viranomaismaksut
• juomarahat paikallisoppaille ja bussinkuljettajille
• suomalainen matkanjohto
Tämän matkan hinnoittelu perustuu euroon. Passin tulee olla voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeen. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Ryhmän minimikoko on 15.

A=aamiainen, L=lounas, P=päivällinen
Helsinki – Chisinau
1. päivä, torstai 13.9. Lähtö Helsingistä klo 13.25 Istanbulin
kautta Chisinauhun, jonne saavumme klo 20.40. Majoitumme 4
yöksi kaupungin keskustaan ensimmäisen luokan Radisson Blu
Leogrand -hotelliin (*****). Iltapala hotellissa.
Chisinau
2. päivä, perjantai 14.9. Maan menneisyys ja nykyajan vaikutteet juontuvat suurelta osin sen naapurimaista Ukrainasta ja Romaniasta. Moldova on yksi Euroopan pienimmistä valtiosta. Tutustumme kaupunkikierroksella pääkaupunki Chisinaun merkittävimpiin nähtävyyksiin. Näemme mm. kaupungin leveän pääkadun Stefan cel Maren hallintorakennuksineen, katedraalipuiston ja katedraalin, riemukaaren ja Tapani III Suuren muistomerkin. (A, L, P)

Ilmoittautuminen ja maksut
Matkalle ilmoittaudutaan Olympia Kaukomatkatoimistoon puh.
09 696 2770 / olympia@olympia.fi. Ennakkomaksu 250 € erääntyy
viikon kuluttua varauksesta. Matkan voi varata myös nettisivuiltamme, jolloin ennakkomaksu maksetaan varauksen yhteydessä. Loppulaskun eräpäivä on 35 vrk ennen matkan alkua. Noin 6 viikkoa
ennen matkaa lähetämme toimintaohjeet, jossa on hyödyllistä tietoa matkalle valmistautumisesta.

Orheiul Vechi ja Cricova
3. päivä, lauantai 15.9. Teemme kokopäiväretken kaupungin
pohjoispuolelle. Ajamme Orheiul Vechin historialliselle ja arkeologiselle alueelle.Tutustumme alueen tärkeimpään nähtävyyteen, luolaluostariin. Luostarilta avautuva maisema jokilaaksoon on henkeäsalpaava. Vierailemme myös läheisessä Butucenin pikkukylässä ja
pääsemme kokeilemaan perinteistä moldovalaista ruoanlaittoa.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Olympia Kaukomatkatoimisto
Yrjönkatu 9, 00120 Helsinki p. 09 696 2770 • www.olympia.fi
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