
 

KEVÄTMATKA BOSNIA-HERTSEGOVINAAN JA KROATIAAN 
Ke – Ke 02. – 09.05.2018 (8 pv) 
 

Matkaohjelma (ryhmämatka): 
Ke 02.05.  Kuljetus reittiä Kolari – Pello - Rovaniemi – Oulun lentoasema (tarkemmat aikataulut myöhemmin). 

Saapuminen Oulun/Helsingin lentoasemalle kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. Lento Oulu – Helsinki 
klo 06.45 – 07.50 (D8 101), jatko Helsinki – Split klo 08.30 – 10.30 (D8 481).  Suomea puhuva 
matkanjohtaja ohjaa ryhmän lentokentällä odottavaan bussiin. Matka Balkanin niemimaan sisäosiin 
alkaa. Kroatian puolelta siirrytään Bosnia-Hertsegovinaan ja sen pääkaupunkiin Sarajevoon (255km). 

 

 Sarajevosta tulevat monelle ensimmäisenä mieleen kuuluisat laukaukset ja sota. Kaupunki on 
kuitenkin muuttunut ja kehittynyt yhdeksi Euroopan kiinnostavimmista kohteista. Noin 300 000 
asukkaan kaupunkia ympäröivät vuoret, joiden luolista saa alkunsa myös keskustaa halkova Miljacka-
joki. Majoittuminen hotelliin kaupungin keskustassa. Päivällinen. 

 

To 03.05. Aamiainen. Aamupäivän aikana tutustutaan Sarajevoon opastetulla kierroksella. Sarajevo on ollut 
monen eri kokonaisuuden ja valtion osana, ja tämän monikulttuurisen kaupungin pitkä historia käy 
ilmi vain viettämällä sen keskustassa aikaa. Kaupungin monet museot ja nähtävyydet liittyvät näihin 
vaiheisiin, ja kiertelemällä niitä saa hyvän kuvan siitä, minkälaista kaupungissa on ollut niin 
Ottomaanien valtakunnan aikana, Jugoslavian vuosikymmeninä, Sarajevon piirityksen vuosina kuin 
sitä seuranneina Bosnia-Hertsegovinan aikoinakin. 

 

 Kierroksella nähdään mm. kansallisgalleria, moderni Festina Lente silta, Sebilj-suihkulähde Baščaršija-
aukiolla sekä Latinalainen silta, jolla Franz Ferdinand salamurhattiin vuonna 1914. Kierroksen jälkeen 
vapaata aikaa kierrellä kaupungilla. Yhteinen päivällinen hotellissa. 

 

Pe 04.05. Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Päivän ensimmäinen etappi on karunkaunis Mostar. 
Kaupunki on tunnettu Stari Most -sillastaan, joka kaareutuu postikorttimaisen kauniista Neretva -joen 
yli. Kaupungin historiasta ryhmä saa eniten irti opastetulla kävelykierroksella. Vierailu ns. 
”turkkilaisessa talossa” sekä moskeijassa. Lounas, jonka jälkeen hieman vapaata aikaa lähettää 
vaikkapa postikortit kotiin. 

 

 Iltapäivästä matka jatkuu Adrianmeren rannikolle Kroatian puolella Makarskan Rivieralle. Riviera on 
monien mielestä Adrianmeren kaunein maiseman kontrastiivisuuden vuoksi. Tämän 50 km pitkän 
kaistaleen pohjoispuolella sijaitsee Välimeren korkein vuoristo, mahtava Biokovo (1762m), ja alla 
loistaa kirkkaansininen meri. Toisaalta rantakaistale on suojassa hyvin tuulelta, josta kiitos 
pinjametsille sekä oliivi- ja hedelmäviljelmille. Ryhmä suuntaan alueen suurimpaan kaupunkiin 15 000 
asukkaan Makarskaan (240km). Majoittuminen hotelliin. Päivällinen. 

 

La 05.05. Aamiainen hotellissa. Vapaa päivä Makarskan maisemissa. Päivän mittaan tehdään oppaan johdolla 
pieni kävelyretki Makarskassa. Kohteessa on runsaasti ravintoloita, ostosmahdollisuuksia ja baareja, 
ja siellä on mukava istahtaa kahvilaan vain katselemaan ihmisvilinää. Hotelli sijaitsee kauniilla paikalla 
lähellä Adrianmeren rantaa. Pistäydy vaikkapa uintiretkellä meressä tai tee tuliaisostoksia. Päivällinen 
hotellin ravintolassa. 

 

Su 06.05.  Aamiainen hotellissa. Retkipäivän vierailukohde on Krkan kansallispuisto, joka on saanut nimensä 
samannimisestä joesta. Vierailu puiston aktiivisimmassa kohteessa Skradisnki buk´ssa, jossa sijaitse 
massiivinen, puhdasvetinen sekä korkea vesiputous alue useine vesialtaineen sekä yhteensä 17 
putousta, joista korkein noin 50 metriä. Uintimahdollisuus. Paluu jokilaivalla pitkin Krka –joen kanjonia 
Skradiin, josta matka jatkuu bussilla paikalliseen viinehtimöön. Lounas sekä tutustumista paikalliseen 
viinikulttuuriin maistajaisissa (260km). Paluu hotellille. Päivällinen.  
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Ma 07.05. Aamiainen hotellissa. Aamulla noustaan laivaan ja tehdään meriretki, joka suuntautuu noin tunnin 
matkan päähän Hvarin saarelle, joka on tituleerattu yhdeksi maailman kymmenen kauneimman 
saaresta. Laivamatkan alkuun nautitaan lounas viineineen. Hvar säilyi Jugoslavian sodalta turvassa. 
Hvar on yksi kahdesta tunnetuimmasta viinialueesta Kroatiassa. Saaren eteläosan viinitarhat ovat 
tunnettuja Plavac Mali -rypäleistä valmistetuista punaviineistään. Keskustasanko Stari Gradin ja Jelsan 
välillä on tunnettu valkoviineistään. Lisäksi Hvarin saarella viljellään laventelia, rosmariinia sekä 
oliiveja. Päivän mittaan vieraillaan myös viereisellä Brac´n saarella. Huom! sää- ja merivirroista johtuen 
laivan kapteenilla on oikeus tehdä muutoksia meriretken reititykseen ja rantautumiskohteisiin, eli 
oikeus muutoksiin pidetään. Paluu Makarskaan. Päivällinen.  

 

Ti 08.05. Aamiainen hotellissa. Tämän päivän retki suuntautuu Split´n kaupunkiin. Splitissä riittää nähtävyyksiä 
kuin suuremmassa kaupungissa ikään, mutta turistin onneksi suuri osa nähtävyyksistä sijaitsee melko 
lähellä toisiaan. Diocletianuksen palatsi –vanhan kaupungin ytimessä on vanhin ja suosituin nähtävyys, 
ja tämä 300-luvun alussa rakennettu, Rooman valtakunnan keisarin eläkepäiville ja haudaksi 
tarkoitetusta kompleksista on jäljellä hämmästyttävän paljon.  Muualla vanhassa kaupungissa on myös 
mielenkiintoista nähtävää, ja pelkästään sen kujilla kävely antaa mahdollisuuden nähdä upeaa 
arkkitehtuuria ja mielenkiintoisia yksityiskohtia. Lounas retken aikana. Paluu Makarskaan. 120km. 
Iltapäivästä vapaata aikaa. 

 

Ke 09.05. Varhaisaamiainen/aamiaispaketti mukaan. Huoneiden luovutus ja kuljetus Spil´n lentoasemalle 
(98km). Lento Split – Helsinki klo 11.15 – 15.10 (D8 481), jatkolento Helsinki – Oulu klo 15.55 – 17.00 
(D8 108). Paluukuljetus lähtöpaikoille. 

 

Hinta: 1395 €/henkilö Kuljetuksen kera (Kolari – Pello – Rovaniemi) ennen Oulua 

1375 €/henkilö Oulun lentoasemalta  

 1255 €/henkilö Helsingistä  edellyttää 25 maksavaa 
 

Hintaan sisältyy: 

• Lennot Oulu – Helsinki – Split meno-paluuna Norwegianin lennoilla 

• Matkatavarat (10kg käsimatkatavara, 20kg kirjattu matkatavara) 

• Lentokenttäverot – ja maksut, lipunkirjoituskulut 

• Bussimatkat kohteessa em. ohjelman mukaan 

• Majoitus hotellissa 2-hh:ssa (1-hh lisämaksu 102 €/7 yötä) 

• Puolihoitoateriat: aamiainen (7), lounas (2), lounas & viininmaistajaiset (1), päivällinen (7) 

• Opastukset: Sarajevo, Mostar, Krka sekä Split (matkanjohtaja kääntää suomeksi) 

• Pääsymaksut: Turkkilainen talo & moskeija, Krka kansallispuisto, viinehtimö, meriretki, Diocletianus palatsi 

• Suomea puhuvan matkanjohtajan palvelut kohteessa 
 

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, ruokajuomat, muut pääsymaksut kohteessa 
 

Matkan maksamista ja peruutuksia koskevat ehdot toimitetaan laskutuksen yhteydessä ja ne saa pyydettäessä 
matkatoimistolta.  
 

 
Matkan vastuullinen järjestäjä: 
 

MATKA-MAINIO OY 
017 – 46 33 666  
henna@matkamainio.fi  
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YLEISIÄ MATKAOHJEITA: 
 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautumista varten tarvitaan: nimi, laskutustiedot, matkapuhelinnumero, lähtöpaikka, syntymä-
aika (ppkkvv) sekä passinnumero. Kaikilta lähtijöiltä tarvitaan lentoyhtiötä varten virallinen nimi, jotta 
lentolippu tulee oikealla nimellä. 

 
Matka-asiakirjat 

Matkalle mukaan PASSI (PELKKÄ EU-HENKILÖTODISTUS EI RIITÄ, koska ryhmä vierailee Bosnia-
Hertsegovinan puolella!) Turvatoimena on hyvä olla kopio passin kuvasivusta.  

 

Matkavakuutus 
Pyydämme ystävällisesti tarkistamaan, että matkan kaikilla osanottajilla on koko matkan keston 
voimassa oleva matkavakuutussuoja. Matkatavaroille voi ottaa lisäksi oman vakuutuksena.  

 

Rokotukset Pakollisia rokotuksia matkakohdemaihin ei ole. Perusrokotukset: jäykkäkouristus, kurkkumätä, polio, 
tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko ovat hyvä olla voimassa. Mm. hepatiitti A-ja B-rokotetta 
suositellaan. Kysy lisää rokotussuosituksista terveyskeskuksestasi. 

 

Erikoisruokavaliot 
 Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ennen matkaa, jotta ne pystyttäisiin toteuttamaan matkan 

aikana. Ikävä kyllä Euroopassa ei tunneta kaikkia erikoisruokavalioita yhtä hyvin kuin kotimaassa. 
 

Lääkkeet Mikäli käytät jatkuvaa lääkitystä, kuljeta lääkkeitä mukana käsimatkatavaroissa 
alkuperäispakkauksissa Reseptilääkkeistä on hyvä olla kopiot resepteistä mukana. Ylimääräisiä lääk-
keitä suositellaan aina otettavaksi mukaan matkalle. 

 

Matkapaperit Matkan aikana tarvittavat paperit (lentoliput yms.) jaetaan matkan aikana. Helsingistä mukaan liittyen 
lentoliput postitetaan noin viikkoa ennen matkaa. 

 

Matkatavarat Lentomatkaa varten ohessa erillinen ohjeistus matkatavaroiden pakkaamiseen. Matkatavaralipukkeita 
ei ko. lentoyhtiö toimita. Matkalaukkuun voi ostaa marketeista/laukkuliikkeistä ns. kestolipukkeita 
(muovia/nahkaa). Ohjeet toimitetaan ilmoittautumisen jälkeen.  

 
Lähtöselvitys Helsingin lentoasemalla Norwegianin lähtöselvitys tehdään automaateilla.  
 

Hotellit: -matkatoimisto pitää oikeuden vaihtaa hotellia samantasoiseen vastaavaan 

02. - 04.05. Hotel Saraj****, Nevjestina 5, Sarajevo 71000, Bosnia ja Hertsegovina, Puh.: +387 33  
39-510. www.hotelsaraj.com 

04. - 09.05. Aparthotel Miramare****, Šetalište sv. Petra 1, 21300 Makarska, Hrvatska, puh. +385  
(0)21 585 700.   

 

Lennolla Lentoon ei sisälly tarjoilua. Koneeseen voi ottaa mukaan omia eväitä (huom! ei juomia neste säädösten 
vuoksi) tai koneesta voi ostaa kylmiä tai lämpimiä leipiä yms. välipalaa. Lennolla käy maksuvälineenä 
ainoastaan luottokortti. 

 

Valuutta Kroatian valuutta on kuna (HRK), 1 € ~ 7 HRK (Forex 10/2017), Bosnia-Hertsegovinan valuutta on 
Bosnian markka (BAM tai KM), markka on sidottu  euroon kiinteällä kurssilla 1 € = 1.94 BAM. Kunia voi 
vaihtaa etukäteen mutta markkojen vaihto Suomessa voi olla etukäteen hankalaa. Vaihtovaluutaksi 
voi ottaa euroja (setelieurot: 10€, 20€, 50€). Luottokortit käyvät melko hyvin maksuvälineinä ja 
nostoautomaateista saa rahaa luottokorteilla (ja Visa Electronilla).  

 

Lämpötilat Toukokuun keskilämpötilat (Makarska): päivän ylin 23°C, päivän alin 15°C, veden lämpötila 17°C. 
 

Kello Kroatian aika on tunnin jäljessä Suomen aikaa (-1 h). 
 

Adapteri Adaptereita ei tarvita kumpaankaan maahan. 
 
Vaatetus Lämpötilat ovat korkeammat kuin koti Suomessa, joten kevyempikin vaatetuskin riittää. Lämmintä 

kannattaa kuitenkin varata mukaan, koska matka-ajankohta on keväällä.  
 

Matkatoimistomme vastaa mielellään kaikkiin matkaa koskeviin kysymyksiin! 

https://www.google.fi/search?q=hotel+saraj+puh.&sa=X&ved=0ahUKEwixxu7BoJHXAhXKJFAKHfqNBT0Q6BMIqQEwFA
http://www.hotelsaraj.com/


Kohdekartta (ajoreiteissä voi olla poikkeamia): 

 

 

 

 


