
 
 

Tänä vuonna lentopallon EM-kisat pelataan Slovenian Ljubljanassa. Kyseessä on 
yksi Euroopan viehättävimmistä pääkaupungeista, joten nyt faneilla on upea 
mahdollisuus nauttia huippulentopallosta ja viettää samalla mielenkiintoista 

kaupunkilomaa. 
Ljubljana on miellyttävä matkakohde, sillä kaikki vanhan kaupungin nähtävyydet - 

kuten keskiaikainen linna - sijaitsevat kävelyetäisyydellä. Ja kun kävelykierros alkaa 
väsyttää, kannattaa poiketa paikalliseen ravintolaan illalliselle tai nauttimaan 

kaupunkia halkovan Ljubljanica-joen rantakahviloiden tunnelmasta. 
 

Sloveniassa on valtavasti upeita kohteita, jonne tulemme tarjoamaan opastettuja 
retkiä matkan aikana. Matkan aikana voitte osallistua retkelle Bledin järvelle ja 

linnaan tai retkelle Postojnan kalkkikiviluolaan. 
 

4 tai 8 päivän matkapaketeilla matkustat mukavasti suorilla lennoilla Helsingistä 
Ljubljanaan. Voitte valita EM-kisoihin joko koko alkusarjan matkan 12.-19.9. (kaikki 

alkusarjan pelit) tai lyhyen matkan 14.-17.9. (kolme peliä: Slovenia-Suomi, 
Valko-Venäjä-Suomi ja Venäjä-Suomi).  

 
Kysy tarvittaessa lisätietoja asiakaspalvelustamme! Asiakaspalvelumme auttaa 

myös muissa kysymyksissä hotellien suhteen (erikoisruokavaliot, pölyallergia tms). 
Peliliput ja lisäretket ovat myös varattavissa kauttamme. 

Matkoilla on mukana tutut, suomenkieliset matkanjohtajat. 
 

Nurmon Jymyn kannattajana saat 25€ alennuksen, kun varaat matkan Aikamatkojen 

kotisivuilla ja lisäät alennuskoodiksi JYMY varatessasi matkan! Huom. alennus 
koskee vain 18.7. jälkeen tehtyjä varauksia. 

 
Täällä voit lukea matkoista ja myös varata matkapaketin: 

https://www.aikamatkat.fi/kaikki-kohteet/urheilumatkat/lentopallon-em-2019.html 
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Koko alkusarjan matka 12-19.9.2019  
 
Majoitus jaetussa kahden hengen hotellihuoneessa  
(parivuode tai erilliset vuoteet), matkapaketin hinta 1399 €/henkilö.   
Majoitus yhden hengen huoneessa, matkapaketin hinta 1765 €/henkilö.  
  
Lyhyt matka (3 peliä) 14-17.9.2019  
 
Majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa (parivuode tai erilliset vuoteet), 
matkapaketin hinta 1099 €/henkilö.  
Majoitus yhden hengen huoneessa, matkapaketin hinta 1249 €/henkilö.  
 
Matkapaketin hintaan kuuluvat 
 
Meno-paluu suorilla chartereilla Helsinki-Ljubljana-Helsinki 
Hotellimajoitus kahden hengen huoneessa 
Peliliput (14.-17.9.-matkan lippupaketti 60€ ja 12.-19.9.-matkan liput 100€) 
Matkaoppaan palvelut 
 
Lisämaksusta 

Yhden hengen huone 
Peliliput 
Lisäretket (Bledin retki tai Postojnan luolaretki) 
 
Hotelli 

Majoitus on hotelli Austria Trendissä (4*), joka sijaitsee 4,6 km Ljubljanan vanhasta 
kaupungista pohjoiseen. Tässä neljän tähden hotellissa on tilavat ilmastoidut huoneet, 
ilmainen wi fi, puhelin, televisio, minibaari sekä huonepalvelu. Hotellin ravintolassa 
tarjoillaan aamuisin buffet-aamiainen. Ravintolan lisäksi Austria Trend hotellissa on 
Wellness ja SPA -osasto ja kuntosali. Hotelli sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä 
Stozice-areenasta. 
 
 
Voitte varata matkan kotisivullamme www.aikamatkat.fi tai ottamalla yhtyeyttä 
asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@aikamatkat.fi, puh. +358-104218990 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Aikamatkojen lentopallotiimi 
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