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TaT 

 
RIOJA & BARCELONA RUOKA- JA VIINIMATKA 18.-22.9.2019 
 

Tätä matkaa on odotettu. Vierailin tutustumassa Riojan viinitiloihin vuonna 2017 ja on aika 

palata takaisin upeiden viinien ja ruokaelämysten pariin. Riojan alue on tunnettu pintxoksista 

(leivän päälle yleensä kootuista erilaisista pienistä annoksista), jotka maistuvat erinomaisesti 

viinin tai oluen kera. Matkalla pääset vierailemaan ”herkkukaduilla” missä pintxos-tarjonta 

on yltäkylläinen.  

Vierailemme myös suosikkikaupungissani Barcelonassa, jossa pääsemme herkuttelemaan 

muun muassa alueen ylpeyden cava-kuohuviinin parissa. Lisäksi vierailemme tunnetussa craft 

beer -olutbaarissa Barcelonan keskustassa sekä ehkä yhdessä Euroopan tunnetuimmista 

kauppahalleista La Ramblassa.  

Halutessasi voit järjestää omatoimista ohjelmaa Barcelonassa. Kaupungissa on hyvin kätevää 

liikkua metrolla tai tehdä kaupunkikierros suosituilla kiertoajelubusseilla.  

Sagrada Famiglian kirkko, Gaudin koti, olympiastadion, La Rambla, rantabulevardi, 

ostoskeskukset, FC Barcelonan stadion. Barcelona tarjoaa kaikille jotain nähtävää.  

 

 

Alustava matkaohjelma lyhyesti: 

 

18.9. keskiviikko 

 

Matkustamme Helsingistä Finnairin reittilennolla Barcelonaan. Vietämme päivän tutustuen 

tähän aina eläväiseen ja upeaan kaupunkiin. Barcelonassa nautimme yhdessä illallisen ja 

kierrämme keskustassa tutustuen kaupungin maukkaisiin elämyksiin. Yövymme lähellä 

lentoasemaa sijaitsevassa hotellissa. 

 

19.9. torstai 

 

Lennämme aamulennolla Bilbaon kaupunkiin, josta matkaamme Riojan viinialueille. 

Vierailemme ensiksi tunnetulla viinintuottaja Baigorrilla, jonka taidokkaasti rakennettu 

viinitalo on jo itsessään mielenkiintoinen vierailukohde.  

 

Matkalla Sinulle tulevat tutuksi Riojan alueen puna- ja valkoviinit. Alue on erityisesti 

tunnettu punaviineistään mutta matkalla on loistava mahdollisuus tutustua myös alueen 

muuhun viinitarjontaan.   

 

Baigorrin jälkeen vierailemme Ostatun viinitilalla. Heidän perheomisteinen viinitilansa 

tarjoaa laadukkaita viinejä. Tästä linkistä voit tutustua Ostatun viinitilaan.  

Majoitumme läheiseen La Bastidan kylään, jossa luvassa on rauhallista illanviettoa sekä 

omatoiminen illallinen.  

 

 

 

 

http://www.jstravel.fi/
mailto:info@jstravel.fi
http://www.bodegasbaigorri.com/#sala_cata
http://www.ostatu.com/en/familia-27-Winery.html
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20.9. perjantai 

 

Vierailemme aamulla Haron kaupungissa, ja käymme täällä testaamassa paikallisen 

viinintuottajan viinejä. Täältä matkaamme historialliseen Laguardian kaupunkiin, joka 

sijaitsee mäen päällä upealla paikalla. Teemme kävelykierroksen kaupungissa. Viinibaarissa 

pääset ostamaan lasillisen paikallista viiniä sekä nauttimaan lounasta. Laguardiasta 

matkaamme Logronon kaupunkiin, joka on eläväinen yliopistokaupunki. Täällä tulemme 

nauttimaan illalla monia lukuisia pieniä herkkuja. Runsas viinivalikoima tarjoaa 

mahdollisuuden maistaa useita alueen viinejä.       

 

21.9. lauantai 

 

Matkaamme Bilbaon kaupunkiin ja tutustumme kaupungin keskustaan sekä sen tarjontaan.  

Bilbao on Riojan alueen isoin kaupunki, joka tarjoaa monenlaista nähtävää sekä Logronon 

tapaan paljon paikallisia herkkuja. Päivän teemana on siis Bilbao. 

 

 

22.9. sunnuntai  

 

Aamiainen ja paluulento Barcelonaan. Jätämme matkatavarat kentälle säilytykseen ja 

vierailemme Barcelonan keskustassa. Sinulla on mahdollisuus viettää omaa aikaa keskustassa 

tai lähteä matkanjohtajan opastuksella vierailemaan Barcelonan ranta-alueella, missä on 

mahdollisuus lounastaa ja nauttia Välimeren ilmastosta.  Illalla paluulento Suomeen, johon 

saapuminen yöllä maanantain puolella.  

 

Jos haluat viettää lisää aikaa Barcelonassa, on Sinulla halutessasi mahdollisuus ostaa 

lisäyöpymisiä ja pidentää lomaasi.   

 

 

Majoitus: 

 

B&B Hotel Barcelona 18.-19.9. 

Hotel Jatorrena La Bastida 19.-20.9. 

Hotel Murrieta Logrono 20.-21.9. 

Hotel Ercilla Bilbao 21.-22.9.  

 

  
Matkan lennot Finnairilla Helsinki-Barcelona-Helsinki 

 

AY 1651 18.9. klo 7.10-10.10      

AY1652 22.9. klo 21.25-02.15 

 

Vueling Barcelona-Bilbao-Barcelona 

 

VY1432 19.9. klo 8.55-10.10 

VY1419 22.9. klo 9.25.-10.35 

 

Huom. Vuelingin lentoajat voivat muuttua yhtä lentoa aikaisemmaksi tai myöhemmäksi.  

 

 
 
 

 

 

http://www.jstravel.fi/
mailto:info@jstravel.fi
https://www.hotel-bb.es/en/hotel/barcelona-viladecans
https://www.hotelscombined.es/Hotel/Hotel_Jatorrena.htm
http://hotel-murrietalogrono.com/en/
http://www.hotelercilla.com/
http://www.hotelercilla.com/
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Matkan hinta ja aikataulu:  

 

Matkan hinta:  

 

1325€/hlö jaetussa 2hh. Ennakkomaksu 350€ +palvelumaksu 27€ varaus (yksi laskutusosoite) 

Matkan hinta sisältää: 

Finnairin reittilennot Helsinki-Barcelona-Helsinki ja Vuelingin reittilennot Barcelona-Bilbao-

Barcelona. Kuljetukset Espanjassa matkaohjelman mukaisesti. Majoitukset ohjelmassa mainituissa 

hotelleissa. 4x aamiainen, 2x illallinen ja 2x pintxos-lautanen kevyenä lounaana. Tastingit viinitaloissa, 

suomalaisen matkanjohtajan Jounin opastuksen kohteisiin sekä alueen viineihin.   

Lisämaksut:  

Ruumaan menevät matkatavarat 40€/suunta, 1hh lisämaksu 250€. 

Omakustanteisesti:  

Paikallisliikenteen matkaliput Barcelonassa, ruokajuomat. 

Matkan peruutusehdot: 

Matkan voi perua ilman syytä seuraavilla kuluilla per henkilö: 

30 vrk ennen matkan alkua 250€ 

14-29 vrk 50% matkan hinnasta 

2-14 vrk 80% matkan hinnasta 

Matkan peruutus 0-48h ennen lähtöä 100% matkan hinnasta 

 
JS Travel varaa oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa. Ryhmän minimilähtijämäärä on 8 henkeä.  
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