
Hortamatka Spilin vuoristokylään Kreetalla 
Lähdöt 18.4.–25.4. ja 25.4.–2.5.2015

Ainutlaatuinen matkaelämys huhtikuussa 2015. Tutustumme pienryhmässä ohjatusti Kreetan kevään 
kukkaloistoon villitulppaineen ja -orkideoineen. Tunnistamme luonnossa villikasveja ja herkuttelemme 

perinteisillä hortaruuilla. Horta eli villivihannekset kuuluvat aidon vuoristokylän arkeen ja juhlaan. 
Olemme viikon osa kyläyhteisöä tavaten paikallisia asukkaita, patikoimme erilaisissa maastoissa 

kukkaniityistä jyrkkäreunaiseen rotkoon, kuulemme kertomuksia kylän arjesta, historiasta, arkeologiasta, 
myyteistä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Matkanjohtajina Hulluna hortaan -kirjan tekijät ja yli 13 vuoden 

kokemuksella kymmeniä Kreetan matkoja luotsanneet Raija ja Jouko Kivimetsä.



Matkan sisällöstä yleisesti
Joka aamu on tarjolla hotellin isäntäparin tuottamista tuotteista muodostuva kreetalainen aamiai-

nen. Matkan aikana nautitaan kuusi runsasta, paikallistuotteista koostuvaa, kreetalaisen ruokavalion 
mukaista herkkuateriaa pitkässä pöydässä kiireettömästi. Ateriat syödään perinteisissä paikallistaver-
noissa ja ruokalajit vaihtelevat. Aterioilla on tarjolla eri tyyppisiä villivihannesruokia ja hortakasveja 
tunnistetaan patikointien yhteydessä. Yhtenä päivänä esitellään, miten villikasveista tehdään ruokaa. 

Tässä esitteessä on vain alustava ohjelma, koska 
lentoajat selviävät vasta myöhemmin. Viikon 
aikana on kuusi ohjelmapäivää, joiden aikana tu-
tustutaan patikoiden Spilin ja naapurikylien elä-
mään ja lähiluontoon. Kahtena päivänä kuljetaan 
pikkubusseilla Keski-Kreetan kukkaylängöillä, 
rotkoseudulla sekä viini- ja oliivirinteillä. Päivit-
täisten patikointien pituus on 8-12 km.  Patikoin-
nit edellyttävät normaalia yleiskuntoa. Varustuk-
sesta annamme tarkat ohjeet ennen matkaa.

Matkan hintaan 1380 euroa sisältyvät lennot, 
lentokenttäkuljetukset, majoitukset aamiaisi-
neen, retkikuljetukset, kuusi ohjelman ateriaa 
paikallisviineineen, kahden matkanjohtajan pal-
velut paikan päällä ja paikallisoppaiden palve-
lut. Majoitusvaihtoehtona on myös kunnostettu, 
yli 100 vuotta vanha, aito kylän perinnetalo. 
Sinne voidaan majoittaa kolme matkalaista, joi-
den käytössä on kahden nukkumistilan lisäksi 
olohuone, keittiö, patio ja yksi kylpyhuone.

Hotellimme on Heracle Pension. Pieni, perheen ylläpitämä, erittäin siisti hotelli. 
Huoneissa on jääkaappi, suihkullinen kylpyhuone, parveke, TV ja nettiyhteys. Hotelli 
sijaitsee kylän keskellä lähellä kauppoja ja kahviloita. 
Lentojen vastuullinen matkanjärjestäjä on Apollomatkat Oy.  
Jokaiselta matkaajalta edellytetään omaa matkavakuutusta, joka sisältää peruutusturvan. 
Kurssin järjestäjä on Saimatext Oy. www.saimatext.fi. Katso myös www.hortoilu.fi 
Varaukset Jouko Kivimetsä 040 556 8880 tai jouko@hortoilu.fi 
Muutosoikeus ohjelmaan pidätetään.


