
 

SYYSMATKA BALKANILLA Ma – Ti 14. – 22.09.2020 (9 pv) 
KROATIA – MONTENEGRO - BOSNIA-HERTSEGOVINA 
 

Matkaohjelma: 
Ma 14.09.  Kuljetus reittiä Kolari – Pello - Rovaniemi – Oulun lentoasema. 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.  

 

 Kuljetus Dubrovnikin keskustaan, jossa tehdään opastettu kiertoajelu. Kuljetus ja majoittuminen Ho-
teliin Uvala ****, Masarykov put 5A, 20000, Dubrovnik, puh. .+385 20 433 580, www.hotelsindubrov-
nik.com/en/hotel-uvala-dubrovnik. Päivällinen. 

 

Ti 15.09. Aamiainen hotellissa. Passit mukaan! Päiväretki naapurivaltion puolelle Montenegroon, joka on vasta 
2006 itsenäistynyt pieni Balkanin valtio. Kohteina ovat Kotor sekä Budva. Kotorin vanhakaupunki on 
yksi Adrianemeren rannikon parhaiten säilyneistä ja se kuuluu UNESCOn Maailmanperintöluetteloon. 
Puolen tunnin päässä Kotorista sijaitsee Budvan riviera. Budva on noin 2500 vuotta vanha, mikä tekee 
siitä yhden Adrianmeren rannikon vanhimmista asutuskeskuksista. Retken aikana nautitaan lounas. 
Paluu Dubrovnikin hotelliin. Päivällinen. 

 

Ke 16.09. Aamiainen hotelissa ja huoneiden luovutus. Tänään matkataan Balkanin niemimaan sisäosiin. Kroatian 
puolelta siirrytään Bosnia-Hertsegovinaan. Päivän ensimmäinen etappi on karunkaunis Mostar. Kau-
punki on tunnettu Stari Most -sillastaan. Lounas, jonka jälkeen hieman vapaata aikaa lähettää vaikkapa 
postikortit kotiin. Illaksi suunnataan Sarajevoon (päiväajo 260km). Majoittuminen hotelliin kaupungin 
keskustassa, Novotel Sarajevo Bristol****, Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo 71000, puh.+387 33 705-000, 
https://all.accor.com/hotel/B1F7/index.en.shtml. Päivällinen hotellissa. 

 

To 17.09. Aamiainen. Aamupäivän aikana tutustutaan Sarajevoon opastetulla kierroksella. Sarajevo on ollut mo-
nen 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 vai-
heisiin, 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 18.09. Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus jälkeen matkataan Adrianmeren rannikolle Kroatian puo-
lella Makarskan Rivieralle. Riviera on monien mielestä Adrianmeren kaunein maiseman kontrastiivi-
suuden vuoksi. Tämän 50 km pitkän kaistaleen pohjoispuolella sijaitsee Välimeren korkein vuoristo, 
mahtava Biokovo (1762m), ja alla loistaa kirkkaansininen meri. Toisaalta rantakaistale on suojassa hy-
vin tuulelta, josta kiitos pinjametsille sekä oliivi- ja hedelmäviljelmille. Ryhmä suuntaan alueen suurim-
paan kaupunkiin 15 000 asukkaan Makarskaan (205km).  

 

Majoittuminen Aparthotel Miramare****, Šetalište Svetog Petra 1, 21300, Makarska, puh. +385 21 

608 190, http://www.sol.hr/en/aparthotel-miramare. Kohteessa on runsaasti ravintoloita, ostosmah-
dollisuuksia 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. 

 

La 19.09. 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, 
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ja tämä 300-luvun alussa rakennettu, Rooman valtakunnan keisarin eläkepäiville ja haudaksi tarkoite-
tusta kompleksista on jäljellä hämmästyttävän paljon (tänne voi kierroksen jälkeen mennä omakus-
tanteisesti sisään vierailulle).  Muualla vanhassa kaupungissa on myös mielenkiintoista nähtävää, ja 
pelkästään sen kujilla kävely antaa mahdollisuuden nähdä upeaa arkkitehtuuria ja mielenkiintoisia yk-
sityiskohtia. Lounas retken aikana. Hieman vapaata aikaa Splitissä. Paluu hotellille ja päivällinen. 

 

Su 20.09. Aamiainen hotellissa. Retkipäivän vierailukohde on Krkan kansallispuisto, joka on saanut nimensä sa-
mannimisestä joesta. Vierailu puiston aktiivisimmassa kohteessa Skradisnki buk´ssa, jossa sijaitse mas-
siivinen, puhdasvetinen sekä korkea vesiputous alue useine vesialtaineen sekä yhteensä 17 putousta, 
joista korkein noin 50 metriä. Uintimahdollisuus, joten pyyhe ja uikkarit mukaan retkelle. Paluu joki-
laivalla pitkin Krka –joen kanjonia Skradiin, josta matka jatkuu bussilla paikalliseen viinehtimöön. Lou-
nas (ns. naposteltavaa eli tapaksia) sekä tutustumista paikalliseen viinikulttuuriin maistajaisissa 
(260km). Paluu hotellille. Päivällinen. 

 

Ma 21.09. Aamiainen hotellissa. Tänään 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 tunnetuim-
masta viinialueesta Kroatiassa. Saaren eteläosan viinitarhat ovat tunnettuja Plavac Mali -rypäleistä 
valmistetuista punaviineistään. Keskustasanko Stari Gradin ja Jelsan välillä on tunnettu valkoviineis-
tään. 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 Ma-
karskaan. Päivällinen. 

 

Ti 22.09. Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus ja kuljetus Split´n lentoasemalle. Lento Split-Helsinki klo 
11.15– 15.10 (D8108), jatkolento Helsinki-Oulu klo 15.55-17.00 (D8108). Paluukuljetus bussilla lähtö-
paikoille.  

 

Hinta: 1740 €/henkilö  edellyttää 25 maksavaa 
 

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset Ouluun (alennus lähdöllä Oulusta 20 €/henkilö), lennot Oulu – Helsinki – Dubrovnik, 
Split – Hel – Oulu Norwegianin lennoilla, matkatavarat (10kg käsimatkatavara, 20kg kirjattu matkatavara), Lentokenttäve-
rot – ja maksut, lipunkirjoituskulut, bussimatkat kohteessa em. ohjelman mukaan, majoitus hotellissa 2-hh:ssa (1-hh lisä-
maksu 315 €/8 yötä), puolihoitoateriat: aamiainen (8), lounas (4), lounas & viininmaistajaiset (1), päivällinen (8), opastuk-
set: Dubrovnik, Mostar & Kotor, Sarajevo, Krka sekä Split (matkanjohtaja kääntää suomeksi), pääsymaksut: Turkkilainen 
talo & moskeija, Krka kansallispuisto, viinehtimö, meriretki, Suomea puhuvan matkanjohtajan palvelut kohteessa 
 

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, ruokajuomat (osassa sisältyy), muut pääsymaksut kohteessa 
 
 

Matkalle mukaan passi, joka voimassa vähintään 3kk matkan jälkeen.  
 

Matkalla mukana sekä ryhmänkerääjä-vetäjä sekä suomea puhuva opas.  
 
 
 

Matkan vastuullinen järjestäjä: 
 

MATKA-MAINIO OY 
Puh. 017 – 46 33 666  
henna@matkamainio.fi  
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