
 
 
 
 

 
 
Asturias, lääni ja maakunta Pohjois-Espanjassa, tunnetaan luonnosta, vanhojen pe-
rinteiden kunnioittamisesta ja säilyttämisestä, erinomaisesta ruokakulttuurista ja 
ainutlaatuisista rannoistaan. Alueen maantieteellinen sijainti rajoittuu Biskajanlah-
den vuoristo- ja rannikkoalueeseen. Alueen sijainti ja pitkälle ennen ajanlaskun al-
kua (jopa 36.000 eaa.) ulottuva historia ovat muokanneet alueen luontoa ja kult-
tuuria tarjoten tänä päivänä ainutlaatuisen ympäristön matkailijoille.  
 
Geoface tarjoaa yhteistyössä Mood of Finlandin kanssa mahdollisuuden 
suomalaisille vieraille tutustua tähän alueeseen, jossa ”El Camino de Santiago”, 
yli tuhat vuotta vanha Santiagon pyhiinvaellusreitti, on kulkenut alusta asti. Johda-
tamme vieraat tutustumaan alueen luontoon ja historialliseen kulttuuriperintöön.  
 
Tarjoamme paketin, joka sisältää 
 

• viisi päivää (4 yötä) maaseutumatkailumajoituksessa*) 
• kaksi teemallista, opastettua retkipäivää, jotka voi valita alla olevasta tarjon-

nasta, retkipäiviä voidaan järjestää myös kaikille päiville 
• retkistä voidaan tehdä vaelluspainotteisia lisäämällä kävelyn osuutta ja vä-

hentämällä pikkubussilla liikkumista 
• pienet ryhmäkoot (max. 8 hlöä) 

 
Retkitarjonta   
 
Kansallispuisto ” Picos de Europa”  
Tällä retkellä pääsemme ihailemaan Picos de Europa – vuoriston huippujen muo-
dostamaa panoraama, tälle vuoristolle tyypillisintä maisemaa, läheltä ja kaukaa. 
Kokeaksemme ja saadaksemme tuntumaa vuoristosta, teemme muutaman pysäh-
dyksen kansallispuiston suojelualueilla. 
Jonkin verran kävelyä pysähdyspaikoilla. 
Retken kesto noin 7 tuntia.  
 
Pongan Luonnonpuisto 
Päivän aikana tutustumme alueen luonnonmaisemaan ja maaseutuun; vetovoima-
tekijöihin jotka houkuttelevat myös matkailijoita alueelle.  
Patikointia luonnossa. 
Retken keston noin 5 tuntia. 
 
Playas del Oriente – Idän rannat  
Suuntaamme tyypillisten vuoristokylien kautta kohti itärannikkoa, jossa eteemme 
avautuu lumoava merenrantamaisema- kaikkina vuodenaikoina!  
Jonkin verran kävelyä. 
Retken kesto noin 5 tuntia 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Santiagon reitti ja ”Arte Asturiano” 
 
Tämän päivän teemana on kulttuurihistoria ja taide.  
Vierailemme alueen tunnetuilla muistomerkeillä, jotka muistuttavat Pohjois-
Espanjan ja etenkin Asturian historiasta; melko vähäisestä ja heikosta roomalais-
vallan ajasta aina kristityn kuningasvallan muodostumiseen saakka. ”Arte Asturias” 
viittaa alueelle tyypilliseen ns. esiromaaniseen rakennustaiteeseen. Alueella on säi-
lynyt useita arkkitehtuurisesti arvokkaita rakennuksia, pääosin kirkkoja, 700-800-
luvulta saakka. 
 
Kävelemme pienen matkan tunnettua Santiagon pyhiinvaellusreittiä, jonka historia 
ulottuu noin 1000 vuoden taakse.  
Retken kesto noin 5 tuntia. 
 
Kaivokset ja ”Ciudad Astur”  
 
Päivän teemana on teollisuus ja kaupunkikulttuuri. Vierailemme alueen keskiosan 
kaivosluolissa, siirrymme läänin pääkaupunkiin, Oviedoon ja käymme Gijonin kau-
pungissa. Uudenlaiseen kaupunkisuunnittelumalliin tutustumme ”Ciudad Astur”, 
alueeseen tutustumalla; Asturian keskiosan kunnista ollaan luomassa yli 850.000 
asukkaan metropolialuetta ja hankkeen onnistumista seurataan mielenkiinnolla. 
Kaupungilla kävelyä. 
Retken kesto noin 7 tuntia. 
 
Kaikki retket sisältävät 
• Lounaan paikallisessa ravintolassa, alueen tyypilliseen ruokakulttuuriin tutustu-

en. Ruokajuomat sisältyvät hintaan. 
• Kuljetukset majoituksesta vierailukohteisiin. 
 
Mukana retkillä on luonnon ja maiseman tulkitsemiseen erikoistunut paikallisopas 
(kielinä espanja, englanti, ranska tai portugali)  
 
Hinta: alkaen 500€/ hlö**  

 
**Hinta/ hlö kun neljä henkilöä majoittuu yhteen huoneistoon (2mh). Myös muita 
hintavaihtoehtoja tarjolla. Hinta ei sisällä matkoja kohteeseen eikä vakuutusta. 
 
 
Lisätietoa: 
www.geoface.es | majoitus: www.rural4.com | 
Suomessa www.moodoffinland.fi  
  
* Majoittuminen laadukkaissa ja hyvin varustelluissa kohteissa: ”Caseria María So-
peña” ja/tai Casa de Aldea Cuyar”. Jos haluttuna ajankohtana ei majoituskapasi-
teettia ole vapaana, tarjoamme majoituksen muussa vastaavassa tai paremmin va-
rustellussa kohteessa. Lisätietoa majoituksesta www.rural4.com. 
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