
TREFFIMATKA 2018 
ITALIA JA SLOVENIA

Benvenuti
TERVETULOA IKIMUISTOISELLE  TREFFIMATKALLE 
ITALIAAN JA SLOVENIAAN

Matka on tuttuun tapaan etappiajo, jolloin jokainen voi ajaa 
omia reittejä, omalla vauhdillaan, porukalla tai yksin ja 
omalla aikataulullaan. 

Jokainen vastaa tuttuun tyyliin itsestään ja kalustostaan.
Reitti on suunniteltu selkeästi Etelä-Eruroppaan painoittuvaksi, joten
alussa ja lopussa nopeammat siirtymätaipaleet.

Hotellit ovat laadukkaita ja sijaitsevat keskeisillä paikoilla. 
Ruoka ja juomat ovat tunnetusti hyviä.



TREFFIMATKA 2018
HAETAAN YKKÖSPALKINNOT ITALIASTA JA 

SLOVENIAN SUPERTREFFEILTÄ

LÄHDE MUKAAN RYHMÄAJOON ITALIAN TREFFIEN KAUTTA 
SLOVENIAN SUPERTREFFEILLE 17.6.2018 – 5.7.2018
REISSUN HINTAAN SISÄLTYY LAIVAMATKAT HKI – TRAVEMUNDE 
– HKI JA 9 HOTELLIYÖPYMISTÄ LAADUKKAISSA HOTELLEISSA. 
TREFFIEN HOTELLIMAJOITUS LISÄMAKSUSTA.
Pääset nauttimaan hyvästä seurasta ja valmiista reitistä 
majoituksineen älyttömän mukavaan hintaan. Euroopan 
upeat tiet ja Adrianmeren rannat odottavat.
HUOM! Kyseessä on omatoimimatka, joten opas- tai muita 
matkanjohtopalveluita ei matkaan sisälly. Hyvässä 
porukassa kuitenkin löytyy aina kielitaitoa ja mutkatonta 
yhteistyökykyä.



GOLD WING CLUB SLOVENIA
JÄRJESTÄÄ SUPERTREFFIT 2018. 

PAIKALLE ODOTETAAN TUHATTA WINGIÄ.

EDELLISET SUPERTREFFIT OLIVAT 2013 
SAKSASSA SLEUSCHINGENISSA. 

SUOMI VOITTI TUOLLOIN TREFFIT JA MYÖS 
CA-PALKINNON (SUHTEELLISESTI ENITEN 

KERHON JÄSENIÄ PAIKALLA) 
ENNÄTYKSELLISELLÄ PISTEMÄÄRÄLLÄ. 

UUSITAAN TÄMÄ! JA NAUTITAAN 
UPEASTA MATKASTA!





Sunnuntaina 17.6 suunta kohti Vuosaaren satamaa missä Finnlinesin 
lähtösatamaan.(Tarkempi kellonaika selviää vasta myöhemmin)
Pyörät paikoilleen, tavarat hyttiin ja ei kun syömään, saunomaan, lomaa 
juhlimaan ja tutustumaan muihin wingiläisiin.
Osoite: Hansaterminaali

Vuosaaren satama
Provianttikatu 5
00980 Helsinki

Maanantai 18.6
Nopea siirtyminen Lübeckiin – Hotelli: Holiday Inn Lübeck

Tiistai 19.6
Vihdoin tien päällä. Halutessasi kokea autobahnin hurmaa aja moottoritietä, 
mutta huomioi että Hampurin ohikulkutie on usein hyvin ruuhkainen. Vierestä 
menee pienempi tie Lüneburgin ja Uelzenin kautta.Tie menee hyvin läheltä 
entisen valtakunnan rajaa.
Lüneburgin vanha keskusta on näkemisen arvoinen – olisiko tauon paikka?.

Hannoverin jälkeen kannattaa mennä pikkutielle joka vie Uslariin, missä on 
Saksan  suurin Wingiliike. Jatka samaa tietä Hann Mündenin upeaan 
keskiaikaiseen kaupunkiin. Yöpymineen on lähellä Hann Mündenia.
Hotelli: Biohotel im Verratal



Keskiviikko 20.6

Seuraavaksi on vähän pitempi siirtymä ja päästään Alppien 
juurelle. Vähän ennen Müncheniä on Dachau, joka on surullisen 
kuuluisa keskitysleiristään. 

Alppien juuressa on Garmisch-Partenkirchen, jossa 
majoitumme. Lähellä on myös Saksan korkein vuori Zugspitze, 
2962 m. Vuorelle pääsee kätevästi hiihtohissillä, joka on 
melkoisen hintava, mutta maisemat ovat näkemisen arvoinen.

Hotelli:Hotel Köningshof



Torstai 21.6

Seuraavaksi siirrymme Itävaltaan, joten muistakaa ostaa vignette (=moottoritiellä 
ajamiseen oikeuttava tarra). Nyt on valittavana runsaasti reittejä upeiden Alppien 
ylitykseen. Yksi vaihtoehto on Söldenin kautta Timmeljochin solan lävitse.

Myös tie 315 Itävalta ja 40 ja 38 (Italian puolella) on aivan upea mutta ei niin ”vaativa” 
kuin Timmeljoch. Mutta nämähän ovat makukysymyksiä ja myös kuinka kiire on 
treffeille. 

Alppien jälkeen saavumme maahan jossa ihmiset puhuvat käsillään ja josta saa sitä, ah 
niin hyvää keltaista likööriä. Italian Wingitreffit ovat taas Valeggio sul Minciossa joka on 
jo monelle tuttu paikka. Nyt onnistuimme saamaan majoituksen treffipaikan 
läheisyydestä. Hieno uutinen niille, jotka eivät majoitu treffien ajan teltassa.

Lisämaksusta hotelli: Hotel Eden.

Italian kerhon Wingitreffit.

Viimeksi teimme uuden piste-ennätyksen, joten eikö olisi aika rikkoa se ja tulla 
todella isolla porukalla? Kunnon pirskeet pystyyn ja eihän sitä koskaan tiedä 
vaikka juhlittaisi juhannusta telttasaunassa.

Sunnuntai 24.6

Pieni siirtymä Venetsiaan, mutta lähellä on paljon mielenkiintoista katsottavaa.

Lamborghini: https://fi.wikipedia.org/wiki/Lamborghini

Ferrari: https://fi.wikipedia.org/wiki/Ferrari

Monza: https://fi.wikipedia.org/wiki/Autodromo_Nazionale_Monza



Maanantai 25.6

Lyhyt siirtyminen Venetsiaan, upeita tutkimusretkiä tähän kuuluisaan 
kaupunkiin.

Majoituksemme läheltä pääsee bussilla suoraan historialliseen Venetsiaan.

Treffivelttoilun jälkeen on hyvä ottaa jalat, bussit, gondolit ja kaikki muutkin 
hyötykäyttöön ja viettää aktiivipäiviä. Lämmintä saattaa toki olla, mutta 
vaivan arvoista.

Hotelli: Hotel Venezia (yllättävä nimi hotellilla ☺) Täällä olemme siis kaksi 
yötä, joten aikaa nähtävyyksien katsomiseen riittää.



Tiistai  26.6

Pieni on siirtymä tälläkin kertaa, ajamme lahden toiselle puolelle Kroatian 
Poreciin.

Jostain syystä on vesi tällä puolella syvän turkoosin sininen ja kutsuu uimaan ja 
rantaelämään viettämään. Aikaa mukavaan velttoiluun on varattu kahden yön 
verran, joten annetaan suolaisen meren ravita parkkiintunutta pohjoismaalaista 
ihoa.

Majoitus: Hotel Porec.(taas veikeä yhteensattuma hotellin nimen kanssa ☺)



Torstai 28.6

Nyt olisi aika taas vähän ryhdistäytyä rantaelämän riemuista ja laittaa 
eturenkaat kohti Slovenian Velenjaa, missä GWEF:n supertreffit 
odottavat voittajia. 

Sloveniassa on hyvät moottoritiet ja maassa pärjää englannilla varsin 
hyvin. Ystävällisiä ihmisiä ja mukava meininki.

Matkalla kannattaa käydä katsomassa upeat tippukiviluolat.
http://www.rantapallo.fi/revesetvoyages/2016/10/02/postojnan-luola-
turistiansa-vai-slovenian-paras-nahtavyys/

Lisämaksusta hotelli: Hotel Razgorsek, ellet siiten halua majoittua 
teltassa treffien aikana.



Sunnuntai 1.7

On jo valitettavasti aika lähteä kotia kohti - mutta ei kotimatkankaan 
tarvitse olla synkkää. Matkalla voi olla upeita nähtävyyksiä, kuten 
vaikkapa Gmunden.

Täällä pääsee myös lyhykäisesti sisälle Itävallan leppoisaan 
mentaliteettiin ja kerrassaan ravitsevien aterioiden äärelle.

Seuraava majoituksemme sijaitsee todella kauniilla Gmundenin alueella -
josta aika moni vain ajaa tietämättömyyttään ohi.

Salzkammergutin alue on Unescon maailmanperintökohde, ja todella 
käymisen arvoinen.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Salzkammergut

Hotelli: Seegasthof Hotel Hois Wirt



Maanantai 2.7

Nyt pääsemme taas vähän ajamaan, seuraava majoitus on 550 km päässä 
Fuldassa

Hotelli: Hotel Ibis Fulda City

Tiistai 3.7

Matka jatkuu kohti Travemündea, josta Finnlinesilla Helsinkiin.

HUOM! Laiva lähtee 3.7 – 4.7 välisenä yönä klo 03.00! Laivaan pääsee yleensä 
3.7 n 23.00 aikoihin.

Keskiviikko 4.7

Aikaa vietetään laivalla: saunotaan, jutellaan, käydään hieronnassa ja 
syödään.. Ei aivan paha tämäkään.

Torstai 5.7

Kaikki mukava loppuu aikanaan, aamulla laiva on satamassa, haikeat 
jäähyväiset reissukavereille ja sitten kotiin…

NOPEAT SYÖVÄT HITAAT – PAIKKOJA ON RAJOITETUSTI, TOIMI PIAN.

Lisätiedot partners@gwcf.fi / Tapsa Jokinen.

ILMOITTAUTUMISET: Lotta Yttring / Suomen Matka-Agentit Oy

lotta.yttring@matka-agentit.fi
+358 50 3716770

ILMOITTAUTUNEET SAAVAT ENNEN MATKAA 
TARKEMMAN REITTISUUNNITELMAN.



OSALLISTUMISHINTAAN SISÄLTYY:

Laivamatkat Finnlines:

Meno 17.6 Helsinki – Travemünde klo 17.00-21.30 seuraavana iltana Paluu 3.-4.7 
välisenä yönä Travemünde – Helsinki klo 03.00-09.00 seuraavan päivän 5.7 aamulla

MAJOITUKSET:

Lyypekki 18.6, yksi yö, Holiday Inn Lübeck ****

www.holidayinn.com/Lubeck

Hann-Münden 19.6, yksi yö, Biohotel im Verratal ****

https://www.biohotels.info/en/our-offers/biohotel-werratal

Garmisch-Partenkirchen 20.6, yksi yö, Hotel Köningshof ****

http://www.hotel-koenigshof-garmisch.de/

Venetsia 24.6, kaksi yötä, Venezia ***

www.hotel-venezia.com, sis. turistiveron

Porec 26.6, kaksi yötä, Hotel Porec ***-

http://www.hotelporec.com/en/hotel.html

Gmunden 1.7, yksi yö, Seegasthof Hotel Hois´s Wirt ****-

http://www.hoisnwirt.at/en/

Fulda 2.7, yksi yö, Ibis Fulda City ***

http://www.ibis.com/gb/hotel-3286-ibis-fulda-city/index.shtml

Pakettihinta 985 €/hlö kun neljä henkilöä neljän hengen sisähytissä/2 moottoripyörää 
kahden käytössä

Pakettihinta 1.225 €/hlö kun kaksi henkilöä kahden hengen sisähytissä/1 moottoripyörä 
kahden käytössä

Hinta sisältää laivamatkat Finnlinesilla meno-paluu sisähytissä ja moottoripyörän sekä 
majoitukset aamiaisella 9 yötä.

Moottoripyörä yhden käytössä lisämaksu 62€/pyörä meno-paluulta.

Sivuvaunullinen/peräkärryllinen moottoripyörä lisämaksu 100€.

Ikkunallinen kahden hengen hytti kahdelle lisämaksu 100€/hlö.

Etukäteen ostetut ateriapaketit HEL-TRA 73€/aikuinen ja TRA-HEL 59€/aikuinen.

Lisämaksusta:

Valeggio sul Mincio 21.6, kolme yötä,Hotel Eden ***

http://www.albergoedenvaleggio.com/it/home

188€/hlö kahden hengen huoneessa.

Turistivero sisältyy hintaan.

285€/hlö yhden hengen huoneessa.

Turistivero sisältyy hintaan.

Lisämaksusta:

Velenje 28.6, kolme yötä, Hotel Razgorsek ***

http://www.hotelrazgorsek.si/

135€/hlö kahden hengen huoneessa.

252€/hlö yhden hengen huoneessa.


