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Lähtö: Perjantai 25.9.2020
Paluu: Keskiviikko 30.9.2020

Hinta: 1415 € / hlö  sisältäen
- Suorat Norwegianin lennot Helsinki – Split – Helsinki
- 2 x max 20 kg matkatavaran ruumaan sekä yhden max 10 kg käsimatkatavaran
- Majoituksen kahden hengen huoneessa aamiaisella
- Ohjelman mukaiset retket, opastukset ja kuljetukset
- 5 x illallinen
- 1 x viinin maistelua viinitilalla ja pientä syötävää
- Suomenkielisen asiantuntijaoppaan Kristiina Auron palvelut

Lisähintaan
- Majoitus yhden hengen huoneessa, H1-lisä 370 €.

Lentoaikataulu
25.9. D8 480 Helsinki - Split 09:00 - 11:00 (Norwegian)
30.9. D8 481 Split - Helsinki 11:15 - 15:10 (Norwegian)

Majoitukset

HOTEL MOSTAR **** (paikallisen tähtiluokituksen mukaan), 1 yö
Kneza Domagoja bb, 88000 Mostar, Bosnia ja Hertsegovina

Tämä vuonna 2015 remontoitu hotelli sijaitsee hyvällä paikalla Mostarin keskustassa. Hotellista löytyy 24h vastaanotto,
ravintola, baari, kuntokeskus sekä ilmainen WiFi hotellin alueella.
Kaikissa huoneissa on parivuode tai erilliset vuoteet, ilmastointi, taulu-tv, puhelin, työpöytä sekä oma kylpyhuone.

RADISSON BLU KYLPYLÄHOTELLI **** (paikallisen tähtiluokituksen mukaan), 4 yötä
Osoite: Put Trstenika 19, Znjan, HR-21000 Split, Kroatia

Tämä moderni hotelli sijaitsee upealla paikalla Splitin keskustan läheisyydessä Adrianmeren rannalla. Hotellista löytyy
252 eleganttia huonetta, joissa kaikissa on ilmainen WiFi. Hotellista löytyy 3 ravintolaa, lounge-baari, spa-keskus,
ulkouima-allas, kokouskeskus sekä kuntokeskus.
Kaikissa huoneissa on parivuode tai erilliset vuoteet ilmastointi, taulu-tv, kylpytakit ja tossut sekä oma kylpyhuone.
Huoneista on joko kaupunkinäkymä Splittiin tai merinäkymä.

MATKAOHJELMA

Lauantai 25.9.

07:00 Ryhmän oltava viimeistään lentokentällä lähtöselvityksessä. Omatoiminen lähtöselvitys etukäteen netissä tai
lentokentällä.
09:00 – 11:00 Helsinki – Split (Norwegian)
Splitin lentokentällä ryhmää vastassa on bussi ja opas Kristiina Auro.
Lentokentältä lähdemme suoraan kohti Mostarin kaupunkia Bosniassa.
Alkumatkasta poikkeamme viinitilalle, jossa maistelemme viinejä sekä pientä syötävää.
Jatkamme Mostariin, missä meillä on kävelykierros vanhassa keskustassa ja näemme uudelleen rakennetun vanhan
kivisillan, suuren moskeijan, minareetit ja basaarit.
Illallinen Mostarin keskustassa paikallisessa ravintolassa (viini kuuluu ateriaan).

Sunnuntai 26.9.

Aamiainen hotellilla.
Aamiaisen jälkeen paluu Splitiin.
Pysähdymme matkalla Medugorjessa, koko katolisen maailman hyvin tuntemassa pyhiinvaelluskohteessa.
Splitissä tutustumme paikallisoppaan johdolla 1700 vuotta vanhaan Diokletianuksen palatsiin, joka on nykyisen Splitin
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kaupungin sydän. Paikallisoppaan ohjaama kierros kestää noin 1,5 tuntia.
Keskustasta ajamme Ivan Mestrovicin Galleriaan. Ivan Mestrovic on Kroatian kuuluisin kuvanveistäjä, jonka koti on 
nykyään galleriana.
Opastetun galleriakierroksen jälkeen ajamme Radisson blue kylpylähotelliin ****, jossa majoitumme seuraavat neljä 
yötä. Tervetuliaisdrinkki ryhmälle.
Illallinen hotellissa.

Maanantai 27.9.

Aamiainen hotellilla.
Retki Krkan kansallispuistoon. Krka on valittu kauneimmaksi kansallispuistoksi Kroatiassa. Kuljemme puiston läpi ja 
kymmenien pienten ja suurten putousten kautta puiston levähdyspaikalle. Täältä jatkamme laivalla Skradinin 
kaupunkiin.
Lähdemme Splitiä kohden, mutta pysähdymme tutustumaan Unescon maailmanperintölistalla olevaan, idylliseen 
Trogiriin.  Paikallisopas kuljettaa meidät läpi pienten, kivisten katujen ja kertoo Trogirin vuosituhantisesta historiasta. 
Trogirista jatkamme viereisen Chiovon saaren kärkeen, missä meille on tarjolla kalaillallinen erittäin paikallisessa 
kalaravintolassa paikallisen valkoviiniin kera.
Yöksi palaamme hotelliin Splitiin.

Tiistai 28.9.

Aamiainen hotellilla.
Aamiaisen jälkeen aloitamme bussiretken Bosnian puolelle.  Vierailemme pienessä Livnon kaupungissa, ja tutustumme 
siellä fransiskaanilaiskirkkoon, sen mielenkiintoiseen museoon sekä läheiseen, moderniin taidemuseoon.
Täältä teemme jeeppisafarin ylös 1.100 metrin korkeuteen ylätasangolle, missä elää vielä harvinaisia villihevosia. 
Päivän päätteeksi syömme aterian paikallisessa maalaisravintolassa. (punaviini)
Palaamme Bosniasta yöksi hotelliimme Splitiin.

Keskiviikko 29.9.

Aamiainen hotellilla.
Aamiaisen ja aamu-uinnin jälkeen lähdemme puolipäiväretkelle Omisin kaupunkiin, noin 35 km Splitistä etelään. 
Tutustumme kävellen vanhaankaupunkiin ja lähdemme veneretkelle Cetine-joen kanjonille, joka on yksi Etelä-Euroopan 
syvimmistä ja pisimmistä. Matka veneellä kestää noin 45 minuuttia.
Palaamme bussilla Omisiin, missä aikaa pikkukaupungin kiertämiseen ja mahdollisille omille välipaloille. Takaisin 
Splitissä olemme iltapäivällä. Illalla lähdemme vielä Splitin keskustaan nauttimaan yhteisen illallisen paikallisessa 
ravintolassa.

Torstai 30.9.

Aamiainen hotellilla.
Aamiaisen jälkeen pakkaamme matkatavarat ja lähdemme lentokentälle.
11:15 – 15:10 Split – Helsinki (Norwegian)
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