
KREIKAN TOLO 9.-16.5.2020 
 
Matkan aikana näemme Korintin kanavan, Epidauruksen ja Nafplionin, teemme 
kävelykierroksen Ateenassa ja tutustumme Akropoliin uuteen palkittuun museoon. 
 

Lennot Norwegian  
9.5. D8 720 Helsinki-Ateena 15:30-19:10 
16.5. D8 721 Ateena-Helsinki 20:00-23:30 

 

Hotelli Tolon Holidays 4* 
Hotelli sijaitsee vain 100 metrin päässä Tolón Psili Ammos-hiekkarannalta. 
Hotellissa on uima-allas, sauna ja pieni kuntosali.  
Kirkkaanvärisissä moderneissa huoneissa on parveke, ilmainen Wi-Fi-yhteys, 
satelliitti-tv, tallelokero, jääkaappi, ilmastointi, kylpyhuone ja hiustenkuivaaja. 
Hotellissa on ravintola, kahvila ja huonepalvelu (rajoitettuina aikoina) sekä kaksi 
baaria, joissa voi rentoutua päivän päätteeksi. 
 

    
 

Matkan hinta: 1130 € / henkilö 
yhden hengen huonelisä 195 € 
Kreikassa on majoitusvero (noin 4 € / huone / yö), joka maksetaan suoraan 
hotelliin. 
Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Paikkoja rajoitetusti. 
 

Hinta sisältää: 
- Meno/paluu kuljetuksen kentälle reitillä Lappeenranta-Hamina-Karhula-Kotka. 
- Suorat Norwegianin lennot Ateenaan. 
- 7 yön majoituksen Tolon Holidays-hotellissa aamiaisin 
- Suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä. 
- Retkiohjelman ja siinä mainitut ateriat (2 lounasta) sekä sisäänpääsyt 
retkikohteissa. 



 
 
Matkaohjelma: 
Lauantai 9.5. Yhteiskuljetuksella Helsinki-Vantaan lentoasemalle, suora lento 
Ateenaan. Saapuminen Ateenaan 19:10, suomenkielinen opas on vastassa ja 
vie Toloon ja Hotelli Tolon Holidaysiin. Matka kestää noin 2,5 tuntia, matkalla 
pysähdytään Korintin kanavalle. 
 
Sunnuntai 10.5. Vapaa päivä nauttien hotellin uima-altaasta ja Tolon kaupungin 
maisemista. 
 
Maanantai 11.5. Retki Epidaurukseen ja ouzoa. Aamiaisen jälkeen vierailemme 
maailmankuulussa Epidauruksen antiikin aikaisessa teatterissa, joka on kuuluisa 
hämmästyttävästä akustiikastaan. Tämän jälkeen menemme Nafplionin kaupunkiin, 
joka on ollut Kreikan pääkaupunki ennen Ateenaa. Tutustumme ouzo-tislaamoon ja 
maistelemme tätä kreikkalaista anisviinaa. Nafplionissa jää vähän omaakin aikaa 
ostoksiin tai omakustanteiseen lounaaseen. Puolipäiväretki. 
 
Tiistai 12.5. Ateenan kävelykierros ja Akropolis. Aamiaisen jälkeen opas vie 
meidät Ateenaan ja Akropoliin uuteen ja palkittuun museoon, jossa ovat mm. 
Parthenonin temppelin marmoriveistokset, jotka ovat säilyneet Kreikassa. 
Akropoliille on nousu kovilla marmorilaatoilla. 
Tämän jälkeen opas vie kävellen Plakan pienille kujille ja nautimme lounaan 
perinteisessä tavernassa vanhassa kaupungissa. Paluu Toloon Korintin kanavan 
kautta, jossa opas jää pois. 
 
Keskiviikko-perjantai 13.-15.5. Vapaata aikaa Tolossa tai käydä vaikkapa 
Nafpliossa paikallisbussilla omin päin. 
 
Lauantai 16.5. Luovutamme huoneet klo 12 ja opas hakee hotellilta ja matka kohti 
Ateenaa alkaa. Matkan aikana lounastamme ennen lentokentälle menoa. Kone 
lähtee Ateenasta 20:00 ja on Helsingissä 23:30. Sen jälkeen bussimatka kotiin. 
 
 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 7.2.2020 

 
Jumalniementie 8 / Citymarket, puh. 05 363 5400, kotka@matka-miettinen.fi 
Kirkkokatu 10, Lappeenranta, puh. 05 453 0110, lpr@matka-miettinen.fi 
 
 


