KROATIAN MATKA 9.-13.5.2018
9.5.
klo 15.00
klo 16.55
klo 18.55

10.5.

keskiviikko
kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jokainen tekee lähtöselvityksen itse,
lähtöselvityksen voi tehdä jo ennakkoon netissä tai sitten kentällä automaatilla
Finnairin lento lähtee Helsingistä / AY 1831
lento saapuu Dubrovnikiin
Bussi ja suomenkielinen opas on ryhmää vastassa lentokentällä. Oppaan johdolla siirtyminen
bussiin ja ajomatka hotellille. Matka lentokentältä hotellille on noin 20 km.
Majoittuminen 3 tähden Vis hotelliin ja illallinen hotellilla.
torstai
Aamiainen hotellilla, jonka jälkeen opastettu Dubrovnikin kaupunkikierros, kierroksella on
paikallinen (pakollinen) opas sekä suomenkielinen opas, joka tulkkaa ryhmäläisille. Kierroksella
käydään Fransiskaaniluostarissa, Vanhassa Apteekissa ja Kirkkoherran palatsissa.
Loppupäivä on omatoimista aikaa tutustua Dubrovnikin kaupunkiin. Hintaan sisältyy Dubrovnikkortti, joka oikeuttaa edullisempiin sisäänpääsymaksuihin. Kortti oikeuttaa sisäänpääsyihin mm.
Rupe museoon, Merihistorian museoon ja kaupungin muurille, joten näissä kohteissa voi vierailla
omatoimisesti näyttämällä turistikorttia.
Dubrovnikin vanha kaupunki kuuluu Unescon maailmanperintökohteisiin. Dubrovnik on erityisen
tunnettu paitsi vanhasta kaupungista, myös turkoosina välkehtivästä merivedestä ja läheisistä
pikkusaarista.
Dubrovnik on vanhaa kaupunkia myöten mäkinen paikka, jossa käveleminen ei ole aina helppoa.
Hyvät tukevat kävelykengät tai sandaalit kannattaa ottaa mukaan, eikä Dubrovnik ole kovin hyvä
matkakohde liikuntarajoitteisille.
Kuvassa Dubrovnikin vanhaa kaupunkia

11.5.

perjantai
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Kaikki matkatavarat tulisi ottaa matkalle mukaan ja
matka jatkuu kohti Splitiä. Reitti kulkee Dalmatian rannikkoa kohti pohjoista. Matka
Dubrovnikista Splitiin on noin 230 km. Matkan varrella vieraillaan Omisin pienessä historiallisessa
kaupungissa, jossa nautitaan lounas tyypillisessä dalmatialaisravintolassa (Konoba on yleisnimitys
näille maalaisravintoloille). Lounaan aikana kuullaan myös dalmatialaista kansanmusiikkia.
Iltapäivällä matka jatkuu Splitiin, jossa tehdään noin 2 tunnin kierros paikallisen oppaan
(pakollinen) johdolla, suomenkielinen opas tulkkaa. Kierroksen aikana käydään Diocletianuksen
palatsissa. Palatsi ja sen ympäristö kuuluvat Unescon maailmanperintökohteisiin.
Ajo illaksi Trogiriin, jossa majoittuminen. Split – Trogir väli noin 28 km.
Trogirin historiallinen keskusta kuuluu myös Unescon maailmanperintökohteisiin.

12.5.

lauantai
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen mahdollista lähteä lisämaksulliselle puolipäiväretkelle
Sibenikin historialliseen kaupunkiin tai viettää omatoiminen päivä Trogirin alueella.
Lisämaksullinen Sibenikin retki edellyttää vähintään 12 hengen ryhmää. Retken hinta 25 eur.
Ajomatka Trogirista Sibenikiin on noin 50 km. Retkelle lähdetään klo 09.00 aamulla.
Sibenikissä on opastettu kävelykierros sisältäen vierailun kuuluisassa Pyhän Jaakobin Basilikassa
sekä sisäänpääsyn myös Pyhän Mihovilin linnoitukseen. Pyhän Jaakobin katedraali kuuluu
Unescon maailmanperintökohteisiin. Lopuksi vielä hiukan omaa aikaa Sibenikin kaupungissa.
Iltapäivällä ajomatka takaisin Trogiriin ja omatoimista aikaa. Paluu hotellille noin klo 15.00-16.00
aikoihin.
Suomenkielisen oppaan palvelut päättyvät 12.5. Trogiriin.

13.5.
klo 06.00
noin klo 06.45
klo 09.00
klo 12.55

sunnuntai
Aikainen aamiainen
lähtö hotellilta Splitin lentokentälle.
Finnairin lento lähtee Splitistä / AY1842.
Lento saapuu Helsinkiin.
Kaikki annetut ajat ovat paikallista aikaa.
Kroatiassa kello on 1 tunnin vähemmän kuin Suomessa.
Rahayksikkö on Kuna (HRK). Tavallisimmat luottokortit kelpaavat maksuvälineenä, tosin
pienemmissä kaupoissa saattaa maksuvälineenä käydä vain käteinen.

Matkan hinta:

975 eur /hlö kahden hengen huoneessa, kun ryhmässä on vähintään 30 henkilöä
935 eur/hlö lisävuoteessa
1065 eur /hlö yhden hengen huoneessa
Hinnat edellyttävät vähintään 30 hengen ryhmää ja ryhmäalennus huomioitu koko ryhmän
kesken.

Matkan hintaan sisältyy:













lennot Finnairin reittilennoilla meno/paluu
lentokenttäverot (verot laskettu 15.9.17 päivän mukaisesti, joten verot tarkistetaan
lipunkirjoituksen yhteydessä ja muutokset mahdollisia), verojen arvo 116 eur/hlö
linja-autokuljetukset kohteisiin matkaohjelman mukaisesti alkaen Dubrovnikin kentältä ja
päättyen Splitin kentälle
2 yötä Dubrovnikissa ja 2 yötä Trogirissa
aamiaiset hotelleissa
illallinen 9.5. Vis hotellissa
lounas Omisissa kansanmusiikin kera
opastetut kaupunkikierrokset Dubrovnikissa ja Splitissä paikallisen oppaan johdolla
(suomenkielinen opas tulkkaa)
sisäänpääsymaksut niihin kohteisiin jotka mainittu ohjelmassa sisältyvän
suomenkielinen opas mukana 9.5. – 12.5. ohjelman mukaisesti
kaikki paikalliset verot ja maksut etukäteen tilattujen palveluiden osalta
arvonlisävero

Lisämaksusta:







Hotellit:

ruokajuomat ruokailujen yhteydessä
matkavakuutus, jota suosittelemme kaikille lähtijöille
12.5. Sibenikin puolipäiväretki 25 eur/hlö sisältäen kuljetuksen Sibenikiin meno/paluu,
opastettu kävelykierros sisältäen vierailun kuuluisassa Pyhän Jaakobin basilikassa sekä
käynnin Pyhän Mihovilin linnoituksessa (toteutus, jos ryhmästä vähintään 12 henkilöä lähtee
retkelle)
muut mahdolliset retket tai opastukset tai etukäteen varatut ruokailut
lennoille etukäteen paikkavaraukset koneeseen 40 eur /hlö sisältäen meno/paluun
paikkavarauksen sekä Matkapoikien varauskulut
Ennen pystyimme varaamaan ryhmille paikat etukäteen ilman lisämaksua, mutta Finnairilla
kaikki etukäteen tehdyt paikkavaraukset ovat nykyään maksullisia. Jos paikkoja ei varata
etukäteen, niin ryhmän paikat sijaitsevat mahdollisesti eri puolilla konetta.

Vis hotelli, Dubrovnik ***
Keskitasoinen rantahotelli hyvällä sijainnilla, josta on upeat näkymät Elaifitin saarille. Täällä voit
nauttia rantaelämästä ja meren kohinasta, mutta bussilla pääset helposti myös Dubrovnikin
viehkeään vanhaan kaupunkiin, joka sijaitsee alle viiden kilometrin päässä.
Sijainti
Hotelli on aivan merenrannassa, pikkukivisellä rannalla. Lyhyen kävelymatkan päässä sijaitsee
Lapadin kävelykatu, jonka varrella on kauppoja, ravintoloita ja kahviloita. Läheiseltä bussipysäkiltä
(n. 50 metrin päässä) pääset näppärästi Dubrovnikin vanhaan kaupunkiin aamusta iltaan, matka
kestää noin 15 minuuttia.
Yleiset tilat ja palvelut
Vastaanoton yhteydessä on maksuton talletusmahdollisuus ja aulassa maksuton WiFi.
Yhteys voi katkeilla ja nopeus vaihdella.
Huone- ja pesulapalvelu. Baari sekä ravintola, maksuton parkkipaikka. Ei hissiä.
Huoneet
Huoneissa suihku tai kylpy, wc, ilmastointi ja suurimmassa osassa huoneita parveke. Osa
huoneista parivuoteella ja osa erillisillä vuoteilla. Näkymä joko merelle tai puistoon.

Jadran hotelli, Trogir ***
http://www.hotel-jadran.com
Hotel Jadran sijaitsee meren rannalla viehättävässä Seget Donjin kylässä 3 km:n päässä Unescon
maailmanperintökohteisiin kuuluvasta Trogirin kaupungista ja 7 km:n päässä Splitin lentokentältä.
Lähellä sijaitsee myös historiallinen museo.
Ilmainen Wi-Fi on saatavilla päärakennuksessa. Yhteys voi katkeilla ja nopeus vaihdella.
Hotellialueelta kävelymatka Lungo Mareen jossa mahdollista nauttia luonnon läheisyydestä.
Hotellissa ravintola ja ulkoterassi sekä merinäkymä, baari, allas (vain kesäaikana auki), kuntoklubi
(lisämaksu).
Hotelli koostuu useista matalista ja lähekkäisistä rakennuksista.
Kaikissa huoneissa parivuode tai erilliset vuoteet, ilmastointi, TV ja puhelin suihku, kylpy ja wc ja
osassa huoneita parveke ja osassa patio. Osoite: Hrvatskih zrtvava 147, 21218 Seget Donji, Croatia
Maksu- ja peruutusehdot:

Sitovat ilmoittautumiset matkalle 10.2.2018 mennessä.
Ennakkomaksu 300 € / henkilö, 26.2.2018 mennessä.
Loppumaksu erääntyy 22.3.2018.
Peruutusehdot:
70 – 45 vrk ennen lähtöä kulut 250 eur/hlö
45-15 vrk ennen lähtöä kulut 50 % matkan hinnasta
alle 15 vrk ennen lähtöä 100 % peruutuskulut
Nimenmuutokset ovat sallittuja kuluitta lipunkirjoitukseen saakka. Liput kirjoitetaan noin 2
viikkoa ennen lähtöä. Veloitus muutoksesta lipunkirjoituksen jälkeen on 130 € /korjattu nimi.
Sairastapauksissa tarvitsemme peruutuksesta lääkärintodistuksen, kuluina perimme yhtiöltämme
perittävät todelliset kulut. Suosittelemme matkavakuutuksen tekoa jo matkalle
ilmoittautumisvaiheessa, jolloin mahdollisten peruutusten sattuessa lääkärintodistuksella voi
anoa palautusta omasta vakuutusyhtiöstä.
Jokaisella lähtijällä pitää olla matkalla mukana voimassaoleva passi. Passin tulee olla voimassa
3 kk matkan jälkeen.

Nimilista:

Vastuullinen
matkanjärjestäjä:

Muuta huomioitavaa:

Nimet tulee ilmoittaa kuten ne on merkitty passiin ( sukunimi ja etunimi eli passissa oleva
ensimmäinen etunimi) sekä syntymäaika. Nimilistasta tulee selvitä huonejako ja mahdolliset
erikoisruokavaliot ja erikoishuonetoiveet (esim. allergiahuone). Kaikkia erikoisruokavalioita ei
välttämättä pystytä toteuttamaan.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy. Matkasta on annettu
vakuus Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.
Hinnat perustuvat tällä hetkellä voimassa oleviin hinnastoihin.
Varaamme oikeuden muuttaa matkan hintaa sopimuksen tekemisen jälkeen seuraavilla
perusteilla: valuuttakurssimuutokset, meistä riippumattomat kuljetuskustannusten muutokset,
uudet ja muuttuneet verot ja maksut.

