
Hortakurssi Spilin vuoristokylässä Kreetalla 16.4.-23.4.2017
Ainutlaatuinen matkaelämys huhtikuussa 2017. Tutustumme pienryhmässä ohjatusti Kreetan kevään 

kukkaloistoon villiorkideoineen ja keräämme, kokkaamme ja syömme hortaa paikallisten kanssa. Horta eli 
villivihannekset kuuluvat aidon vuoristokylän arkeen ja juhlaan. Olemme viikon osa kyläyhteisöä, 

patikoimme erilaisissa maastoissa ja kuulemme paikallisoppaiden kertomuksia kylän arjesta, historiasta, 
arkeologiasta, myyteistä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Matkanjohtajina Hulluna hortaan -kirjan tekijät 

ja yli 15 vuoden kokemuksella kymmeniä Kreetan matkoja luotsanneet Raija ja Jouko Kivimetsä. 
Teemme vastaavan matkan seuraavalla viikolla eli 23.4.-30.4.2017.



Matkaohjelma
Matkan aikana nautitaan joka päivä runsas, paikallistuotteista koostuva kreetalainen aamiainen 

hotellilla, lounas tai illallinen (paitsi vapaapäivänä). Ateriat syödään perinteisissä 
paikallistavernoissa ja ruokalajit vaihtelevat. Aterioilla on tarjolla eri tyyppisiä villivihannesruokia 

saatavuuden mukaan. Hortaa esitellään patikointien yhteydessä ja yhtenä päivänä tehdään valmiik-
si kerätyistä kasveista yleiskatsaus kertauksena. Päivittäisten patikointien pituus on 8-12 km.  Pati-

koinnit edellyttävät normaalia yleiskuntoa. Varustuksesta annamme ohjeet pakkaamista varten.

Su 16.4. Kokoontuminen lentokentälle klo 04. 
Norwegianin lento lähtee klo 6.05 (alustava) ja on 
perillä Haniassa klo 10. Lennolle voi ottaa kaksi max 
20 kg painoista laukkua. Bussimatka Spiliin kestää 
noin tunnin. Aloitamme viikon syömällä pitkän lou-
naan kylän perinneruokatavernassa, esittäydymme, 
tutustumme kylään ja illalla patikoimme ensimmäi-
sen luontokierroksen.

Ma 17.4. Patikoimme ylös Spilin kylän takana ole-
valle ylängölle, joka on tunnettu villiorkideoistaan 
ja -tulppaaneistaan sekä horta-apajistaan. Syömme 
päätteeksi hortaisan lounaan ylängön kylän perintei-
sessä perhetavernassa.

Ti 18.4. Patikoimme ja hortoilemme Psiloritis-vuo-
riston huikeissa maisemissa paikallisen charmantisti 
harmaantuneen hortaherran opastuksella. Patikoin-
nin jälkeen nautimme hortaisan aterian hortaherran 
tavernassa huikeissa maisemissa. 

Ke 19.4. Tutustumme ”Kreetan Frantsilassa” mie-
lenkiintoisiin yrtteihin ja myös siihen kuinka niistä 
tehdään saippuaa ja eteerisiä öljyjä. Maistelemme 
yrttiteelaatuja ja nautimme aterian, jonka valmis-

tamista ja kypsentämistä perinteisessä tuliuunissa 
voimme seurata. 

To 20.4. Vapaa päivä. 

Pe 21.4. Starttaamme aamulla patikoimaan ja hor-
toilemaan vuorijonon laelle, josta näkyy sekä Aigei-
an että Libyan meri yhtä aikaa. Sieltä köröttelemme 
Libyan meren rantamille ja syömme patikoinnin 
päätteeksi alueen parhaassa tavernassa.

La 22.4. Kävelemme lähikylään jokilaakson toisella 
puolella hyvin moninaisissa maastoissa. Leppoisan 
kävelypäivän jälkeen syömme kotikylässä myöhäi-
sen, pitkän jäähyväisiltapäiväaterian. Ilta on vapaa 
omalle ohjelmalle ja pakkaamiselle.

Su 23.4. Lähdemme kylästä varhaisaamiaisen jäl-
keen aamun kajastaessa klo 7.00. Lento lähtee klo 
10.45 ja on perillä Suomessa noin klo 14.35.

Matkan hintaan 1385 euroa sisältyvät lennot, 
lentokenttäkuljetukset, majoitukset aamiaisineen, 
kuljetukset retkille ja patikoimaan, ohjelman ateriat 
paikallisviineineen ja opaspalvelut.

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. Hotellin aamiainen on runsas ja 
koostuu hotellin omistajaperheen oman puutarhan tuotteista.
Voit majoittua myös yli 100-vuotta vanhaan entisöityyn kylätaloon, jossa on enemmän 
tilaa. Lisähinta 100 € per henki. Kysy lisää tästä vaihtoehdosta.
Matkan vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkahaukka, rekisterinumero 2813/13/MjMvU.  
Jokaiselta matkaajalta edellytetään omaa matkavakuutusta, joka sisältää peruutusturvan. 
Kurssin järjestäjä on Saimatext Oy. www.saimatext.fi. Katso myös www.hortoilu.fi 
Lisätiedot Jouko Kivimetsä 040 556 8880 tai jouko@hortoilu.fi  
Muutosoikeus ohjelmaan pidätetään.


