
ASTURIAS – 11.6. – 18.6.2018 - 7 yötä

OHJELMALUONNOS

1. päivä: matkustuspäivä 11.6.2018 maanantai
Lennot:

Finnair / Iberia  

AY 1661 Helsinki klo 16.55 – Madrid klo 20.25/IB 482 Madrid klo 22.00 – Asturias klo 23.10

Lentokenttäkuljetus Asturiaksen lentokentältä Gijóniin. Majoittuminen hotelliin Gijónin
keskustassa, Hotel Pasaje, c/Marqués de San Esteban 3, 2 hengen huoneet

2. päivä: infotilaisuus, Gijónin vanhakaupunki ja keskusta, 12.6.2018 tiistai

Aamulla hotellissa infotilaisuus ja tervetuliaismaljat, jaetaan materiaalit, kerrataan
ohjelma. 

Lähtö opastetulle kierrokselle jalkaisin, jossa käydään läpi vanhankaupungin alue,
ulkoapäin kaikki tärkeimmät paikat, Plaza Mayor, yms., sisäpuolelta katsottaisiin esim.
Jovellanosin kotimuseo ja vanhan roomalaisen kylpylän museo, ja käydään myös suoraan
valtamerelle aukeavassa Atalaya-rantapuistossa.

Vapaamuotoisen kahvitauon jälkeen kävellään kukkulalta alas ja sitten ydinkeskustaan
(esim. Parque de Begoña) ympäristöineen, Gijónin kaupallisen ja huvielämän sydämeen. 

Vapaamuotoinen lounas. 



Gijón

Iltapäivä vapaata. 

Illansuussa tervetuloillallinen Poniente-rannan ja pienvenesataman tuntumassa
tyypillisessä ravintolassa. Illallisella maistellaan paikallisia herkkuja – todellinen
kulinaarinen kokemus on kuuluisa ”cachopo asturiano” – aivan loistava ruoka pihvin
ystäville, tai lukemattomia erilaisia kala- ja äyriäisvaihtoehtoja, parhaiten Asturian
kuuluisan omenasiiderin kanssa.

3. päivä: Vuoristoretki, Cangas de Onís, Covadongan luostari, Picos de Europa,
13.6.2018 keskiviikko

Lähtö hotellista n. klo 8.00 ja lähtö vuoristoretkelle.
Retkipäivä on pitkähkö, suositellaan patikointivarusteita. 

Matkalla käydään läpi Asturiaksen kuningaskunnan historiaa ja tutustutaan sen syntyhistorian
tärkeimpiin paikkoihin.

Gijónista ajetaan omalla bussilla sisämaahan, Cangas de Onisiin, ajomatka vajaa tunti. Cangas
de Onís on pieni, mutta historiall isesti tärkeä paikka. Siellä pidetään lyhyt
tyhjennys/tankkaustauko ja käydään kävelyllä Cangasin keskustassa. 

Tämän jälkeen ajetaan vajaan puolen tunnin ajomatkan päässä sijaitsevaan Las Arenas de
Cabrales kylään, jossa on Museo de Queso Cabrales. Siellä tutustutaan opastetulla käynnillä
tämän kaikkein kuuluisimman asturialaisen juuston, cabrales-juuston valmistukseen siihen
tarkoitetussa luolassa, lopuksi pienet juustomaistiaiset. 

Sitten sieltä ajetaan vähän matkaa takaisinpäin ja suunnataan Covadongaan. Matkaa ei ole
kuin 20 minuuttia. 

Covadonga on paikka, jossa koko Asturiaksen kuningaskunta sai alkunsa. Ensimmäiseksi
ajetaan kukkulan huipulle katsomaan Covadongan basilikaa, joka on varsinkin ulkoapäin aivan



uskomattoman kaunis, samassa yhteydessä mahdollisesti käynti myös Museo de
Covadongassa. Sieltä siirrytään jalkaisin kuuluisaan Santuario de Covadonga –luolaan. 

Basílica de Covadonga

Luolassa on pieni Covadongan neitsyelle – La Santinalle – omistettu kappeli, jota
kunnioitetaan muistona Asturian ensimmäisen kuninkaan Don Pelayon voittoisasta taistelusta
muslimivalloittajia vastaan. Vuoren rinteeseen kaiverretusta luolasta on uskomattomat
valokuvausnäkymät basilikaan ja ympäröiville vuorille.

Sen jälkeen syödään lounasta aivan Basilikan läheisyydessä sijaitsevassa ravintolassa. 
Tämän jälkeen lähdetään bussilla ylös Picos de Europa –vuorille ja jääkauden aikana
syntyneille vuoristojärville. Bussimatka basilikasta ylös järville on henkeäsalpaava, tiet
kulkevat korkealla ja vaarallisesti kiemurrellen. Nousu kestää noin puolituntia. 

Vuoristoreitti



Ylhäällä tasanteella aloitetaan bussien parkkipaikalta vuoristopatikointi Ercina-järvelle.
Merkittyä reittiä kuljetaan noin kolme varttia, nousu on pitkähkö, mutta reitti on
helppokulkuinen. Jossakin kohdassa kuljetaan myös entisen kaivostunnelin läpi. Jos patikointi
tuntuu ylivoimaiselta, tarjolla on myös edullinen taksipalvelu bussien parkkipaikalta ylös
järven rannalle. Järven rannalla on pikkuruinen baari/ravintola, jossa pidetään virkistystauko.

Virkistystauon jälkeen seuraa helpompi kävelyosuus – alaspäin (taksikyytiläiset takseilla)
bussien parkkipaikalle. Sen jälkeen ajetaan jälleen vuoristotietä alas ja aloitetaan kotimatka
kohti Gijonia. 

4. päivä: Gijónin museoita, siiderinvalmistusta ja veneretkeilyä, 14.6.2018
torstai

Päivä aloitetaan museokäynneillä. Osa käynneistä toteutetaan julkisilla kulkuneuvoilla. 
Aluksi tutustutaan asturien kansan historiasta kertovaan museoon, Museo del Pueblo
Asturiano (samassa yhteydessä on myös säkkipillimuseo Museo de la Gaita).

Kasvitieteellinen puutarha

Sieltä suunnataan keskustan ulkopuolella sijaitsevaan suureen ja kiinnostavaan
kasvitieteelliseen puutarhaan Jardín Botánico del Atlántico rehevine maisemineen, ja lopuksi
käydään kasvitieteellisen puutarhan lähellä sijaitsevassa yliopisto-, kulttuuri- ja
tiedekeskuksessa. Molemmissa on opastettu kierros. 

Tämän jälkeen siirrytään omalla pikkubussilla hiukan kaupungin ulkopuolella olevaan
siiderinvalmistamoon. Siellä tutustutaan Asturiaksen kaikkein kuuluisimman juoman –
omenasiiderin – valmistusprosessiin ja tuotantoon, ja alueen tunnusomaiseen, ainoaan
oikeaan tapaan kaataa siideriä!



Siiderin annostelua

Siiderivalmistamosta paluu omalla bussilla Gijónin keskustaan ja pienvenesatamaan. 

Pienvenesatamassa nautitaan lounas meren äärellä, ja sen jälkeen iltapäivän ohjelmana on
veneilyä. Satamasta lähdetään pienelle veneretkelle Gijónin lähivesille ihailemaan
rantamaisemia mereltä käsin.

Loppuilta vapaa.

5. päivä: Atlantin rantaretki, 15.6.2018 perjantai

Lähtö aamulla hotellista omalla bussilla tutustumaan kauniiseen ja loputtomaan Atlantin
rannikkoon.

Aluksi ajetaan Gijónista länteen ja käydään kauniilla Cabo de Peñas -niemellä, joka on koko
Asturian pohjoisin niemi. Sinne ajaa noin puoli tuntia, kaikkein uloimmalla nyppylällä on pieni
merimuseo ja myös pikkuinen baari, jossa voi pitää tyhjennys/tankkaustauon. 

Sen jälkeen päivän ohjelmaan sisältyy vierailu kiinnostavassa Mina de Arnao –
kaivosmuseossa, joka oli Espanjan vanhin hiilikaivos, osittain merenalainen. Opastetulla
käynnillä selvitetään Espanjan hiilikaivosteollisuuden historiaa ja sen vaikutusta alueen
teollisuuden, kaupan ja talouselämän kehitykseen, sekä myös paikalliseen väestöön.



Mina de Arnao

Lyhyen ajomatkan jälkeen käydään tutustumassa todelliseen aarteeseen, loisteliaaseen
aatelispalatsiin Palacio de las Selgas. Ylellinen ja tyylikäs palatsi, jonka taideaarteet ja
hienostuneet puutarhat ovat todella kiinnostavaa nähtävää, ja antavat myös käsityksen
paikallisten mahtisukujen elämästä. 

Palacio de las Selgas

Sen jälkeen lähdetään katsomaan rannikkoaluetta Gijónista itään ja syödään merenelävistä
koostuvaa lounasta merenrannalla Lastresin kalastajakylässä, joka valittiin vuonna 2014
”Espanjan kauneimmaksi kyläksi”.

Nähtävyyksien aukiolotilannetta ei vielä voi varmistaa, joten rantaretken lopullinen reitti,
nähtävyyksien valinta ja järjestys, sekä lounaspaikka selviävät vasta ajankohdan lähetessä. 

Lounaan jälkeen paluu Gijoniin.



Lastres

6. päivä: Oviedo, 16.6.2018 lauantai

Aamulla ajetaan Gijonista junalla herraskaiseen ja hienostuneeseen yliopistokaupunkiin
Oviedoon – koko Asturiaksen itsehallintoalueen pääkaupunkiin. Junamatka kestää vain
puolituntia. 

Oviedossa tehdään perusteellinen opastettu kierros jalkaisin. Kierroksen aikana tutustutaan
vanhan kaupungin nähtävyyksiin ja Oviedon ja Asturiaksen historiaan. Kierroksen aikana
käydään myös tutustumassa Oviedon katedraalin aarteisiin. 

Oviedo

Kierroksen jälkeen ohjelmassa on lounas ja vapaata tutustumista keskustaan. Vanhassa
kaupungissa on myös ihastuttava kauppahalli ja paljon pikkuputiikkeja, joten vapaa-aika on
varmasti tarpeen. 

Lopuksi takaisin Gijoniin junalla.



Loppuilta vapaa. 

Iltaohjelmaa haluaville selvitetään mahdollisuus pääsylippuihin esim. Teatro Jovellanosin
korkeatasoisen musiikki-, konsertti-, tanssi- ja teatteriohjelman puitteissa. Muita vaihtoehtoja
ovat esimerkiksi kasino tai jalkapallo, tai vaikkapa käynti Talasoponiente-kylpylässä.

7. päivä: Gijón, vapaapäivä, 17.6.2018 sunnuntai

Viimeisen päivän ohjelma on vapaa-valintainen. Vapaa-aikaa voi käyttää rannalla oleiluun,
shoppailuun, merivesihoitoihin Talasoponiente-kylpylässä, vai vaikkapa käynnillä Gijónin
valtava suurella kirpputorilla.

Illalla yhteinen lähtöillallinen.

Gijón

8. päivä: matkapäivä, 18.6.2018 maanantai

Lähtö aamunkoitteessa Avilesin lentokentälle, oma bussi.

IB 471 Asturias klo 7.35 – Madrid klo 8.45

AY 1662 Madrid klo 10.20 – Helsinki klo 15.30

Ohjelma on alustava ja saattaa muuttua joiltakin osin.


