
Tervetuloa mukaan tutustumaan nousevaan matkailumaahan Sloveniaan 
palvelumuotoilun ja matkailun kehittämisen näkökulmasta! 

Ammattimatkan tarkoituksena on havainnoida ja vertaisarvioida hyviä 
käytäntöjä Slovenian maaseutumatkailukohteista. Erilaisten palveluympä-
ristöjen ja niissä sovellettujen ratkaisujen vertaisarviointi auttaa osallistujia 
kehittämään omaa yritystoimintaa.

OHJELMA 6.-10.4.2019

Lauantai 6.4. 
Kokoontuminen on lentoasemalla noin 2 tuntia en-
nen lennon lähtöä ja siirtyminen lähtöselvityksen ja 
turvatarkastuksen kautta lennon lähtöportille. Finnai-
rin lento AY1201 Ljubljanaan lähtee kello 17:00. Saa-
puminen Ljubljanaan 18:40 paikallista aikaa. Bussi ja 
suomenkielinen opas ryhmää vastassa lentokentällä 
ja kuljetus hotelliin. Majoittuminen hotelliin.

• Kaupunkikävely Ljubljanan keskustassa. Kävely  
kestää n. 1,5 tuntia ja sen aikana tutustutaan 
viehättävään Ljubljanan vanhaan keskustaan ja 
kuullaan kaupungin historiasta.

• Yhteinen päivällinen kiertokävelyn jälkeen 
Vodonikov Hram -ravintolassa.    
http://www.vodnikov-hram.si

Parhaita yritysesimerkkejä Sloveniasta

Sunnuntai 7.4.
Aamiainen hotellissa ja uloskirjautuminen. 
Bussi ja suomenkielinen opas noutaa ryhmän hotellilta 
kello 8.45.

• Postojnan tippukiviluolat. Kierros kestää n. 1,5 tun-
tia, joista 30 min ajetaan avojunalla. Kierros luolissa 
on englanniksi. https://www.postojnska-jama.eu/en/

• Gostilna Theodosius -ravintola, yritysesittely   
ja lounas. https://gostilna-theodosius.si

• Kmetija Tomazic -viinitila, yritysesittely   
ja maistiaiset. www.kmetija-tomazic.com/en/

• Hotelli Lamberghiin majoittuminen.    
https://lambergh.com/sl/home/

• Vila Podvin, yritysesittely klo 18 alkaen, omakustan-
teinen illallinen. https://www.vilapodvin.si/EN/
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Maanantai 8.4.
Aamiainen hotellissa. Ensimmäinen esittely 
alkaa klo 8.

• Lambergh Chateau Hotel, yritysesittely.   
https://fi-fi.facebook.com/lamberghchateau.hotel/

• Life Adventures, yritysesittely.    
https://www.lifeadventures.si/

• Garden Village Bled, yritysesittely.    
https://www.gardenvillagebled.com/

• Pri Hrvatu, yritysesittely ja lounas.   
• https://www.tripadvisor.fi/Restaurant_Review-

g274865-d1099783-Reviews-Pri_Hrvatu-Bohinjs-
ko_Jezero_Upper_Carniola_Region.html

• Plansar -ravintola, yritysesittely ja paikallisten ruo-
katuotteiden esittelyä (juusto).    
www.plansar.com/en/restavracija.php

• Bohijnin alueeseen tutustuminen, sää huomioiden

Päätetään yhdessä sopiva illanviettopaikka, 
illallinen omalla kustannuksella.

Tiistai 9.4.
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. 
Bussi ja suomenkielinen opas noutavat ryhmän 
hotellilta klo 7.30.

• Herbal Glamping, yritysesittely.    
http://www.charmingslovenia.com/en/

• Mozirje, yritysesittely.     
http://www.apartmajimozirje.si/en/beeland/

• Raduha House, yritysesittely.    
http://www.raduha.com/en/index.php

• Trnulja Črna Vas, yritysesittely.    
http://www.trnulja.com/sl/trnulja-home.php

• Spajza, yritysesittely ja illallinen.   
https://www.tripadvisor.fi/Restaurant_Re-
view-g274873-d1237665-Reviews-Spajza-Ljublja-
na_Upper_Carniola_Region.html

Kuljetus Hotelli Parkiin ja majoittuminen 
Ljublijanassa.

Keskiviikko 10.4.
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. 
Kuljetus lentokentälle noin kello 08:30, josta 
Finnairin lento AY1202 lähtee Helsinkiin kello 
11:10. Saapuminen Helsinkiin kello 14:50.

Paikan päällä kaikissa asioissa auttavat:
Marketa Sindelova / +420777607350
Maija Pitkonen / +358400461707
Kati Kumpulainen / +358447085032
Forssan Matkatoimiston toimiston ollessa 
suljettuna, kiireellisissä hätätapauksissa  
yhteydenotot: +358 40 545 6331.
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