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Patikointimatka  
Cinque Terreen

19.-26.9.2023

MATKAT

Cinque Terren alue on yksi Välimeren koskemattomimmista luonnonpuistoista. 
Pienten kalastajakylien maisemia värittävät kauniiden talojen lisäksi viiniköynnökset,  

oliivi- ja sitruunapuut sekä näkymät kristallinkirkkaalle siniselle merelle.  
Korkealla merenpinnan yläpuolella risteilevät vaellusreitit tarjoavat loistavat 

mahdollisuudet nauttia alueen upeista merinäköaloista.

 19.9. tiistai | saapuminen  
Levantoon

 Lento Pisaan klo 10.30–12.45, 
suomalainen opas on ryhmää vas-
tassa lentokentällä. Matkalla Le-
vantoon käymme ihailemassa Pi-
san kuuluisaa kaltevaa tornia. 
Tutustumme Levanton keskustaan 
ja käymme läpi viikon ohjelmaa. 

 20.9. keskiviikko | Vernazza – 
Corniglia – Manarola vaellus-
päivä (A)

 Lyhyen junamatkan jälkeen aloi-
tamme päivän vaelluksen Vernaz-
zan kaupungista, joka on monen 
mielestä yksi Cinque Terren kau-
neimmista kylistä. Vernazzasta 
kävelemme Cornigliaan, ainoaan 
Cinque Terren kaupungeista, joka 
ei ole kosketuksissa mereen. Ha-
lukkaat voivat jatkaa vierailulle 
Manarolaan tai Riomaggioreen. 
Vaihtoehtoisesti voi palata junalla 

suoraan Levantoon. 

 21.9. torstai | Levanto –  
Monterosso vaelluspäivä (A)

 Suuntaamme Cinque Terren kylis-
tä suurimpaan eli Monterosso Al 
Mareen. Monterosso on kylistä ai-
noa, jossa on pitkä hiekkaranta ja 
rantakatu. Historiallinen keskusta 
muodostuu tyypillisistä kapeista 
Ligurian kujista. Paluu takaisin Le-
vantoon junalla.  

 22.9. perjantai | Sestri Levante 
– Punta Manara vaelluspäivä 
(A)

 Siirrymme junalla Sestri Levan-
teen, joka on viehättävä vanha 
kaupunki ja yksi alueen suosituim-
mista upean sijaintinsa ansiosta. 
Patikointi suuntautuu Punta Man-
araan, niemelle, josta on uskomat-
toman upeat näkymät Cinque Ter-
ren rannikolle. Paluu kaunista 

näköalapolkua pitkin Sestri Levan-
teen, josta junalla takaisin Levan-
toon. 

 23.9. lauantai | Vapaapäivä (A) 

 24.9. sunnuntai | Framura – 
Bonossola vaelluspäivä (A)

 Lyhyt junamatka Framuraan, josta 
aloitamme kävelyn kohti Bonasso-
lan kaupunkia. Reitti on rauhalli-
sempi kuin Cinque Terren tunne-
tuimmat polut, mutta se on silti 
yksi alueen kauneimmista ja tar-
joaa hyvin vaihtelevia ja mielen-
kiintoisia maisemia. 

 25.9. maanantai | Vapaapäivä (A)  

 26.9. tiistai | Kotiinpaluu (A)
 Kuljetus Pisan lentokentälle, josta 

lento Helsinkiin klo 13.25–17.40.  

 A=aamiainen

Varaukset ja lisätiedot Kon-Tiki Tours www.kontiki.fi, puh.09 466 300 tai ilmoittautumiset@kontiki.fi

Päivittäiset patikointimatkat ovat tasoltaan helpohkoja ja vaihtelevat neljästä kahdeksaan kilometriin.   
Matkan hinta alk. 1970 e/henkilö jaetussa kahden hengen huoneessa
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