
Kulttuurimatka   Adrianmerelle   ja   Kroatian   Splittiin   
Ympäristöineen   -   Ryhmä   RIL   Seniorit   
  

Lähde   asinatuntijamatkanjohta   Kristiina   Auron   matkassa   kiertomatkalle   
Adrianmeren   upeisiin   maisemiin.     

  
Lennämme   Splittiin   turvallisesti   Finnarin   siivin   ja   liikumme   kohteessa   niin   
bussilla   kuin   kävellenkin.   Tällä   matkalla   tutustumme   alueen   kulttuuritarjontaan   
ja   näemme   upeimmat   nähtävyydet   sekä   nautimme   maittavista   paikallisista   
ruoista.     

  
Vierailemme   mm.   Mostarissa,   Diokletianuksen   palatsissa,   Omisin   vanhassa   
kaupungissa,   Livnon   kaupungissa,   Ivan   Metrovicin   Galleriassa   sekä   Unescon   
maailmanperintölistalla   olevassa   idyllisessä   Trogirissa.   

  
Tämän   matkan   aikana   näet   Adrianmeren   upeimmat   kohteet!   
  
  

MATKAOHJELMA   
  

Tiistai   5.10.   
  

05:15   Ryhmän   oltava   viimeistään   lentokentällä   lähtöselvityksessä.   Omatoiminen   
lähtöselvitys   etukäteen   netissä   tai   lentokentällä.   Ryhmän   opas   Kristiina   Auro   lentää   
ryhmän   kanssa   Suomesta   Kroatiaan.   
07:20   –   09:20   Helsinki   –   Split   (Finnair)   
Splitin   lentokentällä   ryhmää   vastassa   on   bussi.   
  

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.   
  

Majoitumme   Mostarin   keskustaan,   Hotel   Mostariin.   
Nautimme   illallisen   Mostarin   keskustassa   paikallisessa   ravintolassa   (viini   kuuluu   
ateriaan).   



Kuvat:   Kristiina   Auro   
  
  

Keskiviikko   6.10.   
  

Nautimme   aamiaisen   hotellilla   ja   luovutamme   huoneet.   
  

Aamiaisen   jälkeen   palaamme   Splitiin   ja   pysähdymme   matkalla   Medugorjessa,   koko   
katolisen   maailman   hyvin   tuntemassa   pyhiinvaelluskohteessa.   
  

Kuva:   Kristiina   Auro   
  

Splitissä   tutustumme   paikallisoppaan   johdolla   1700   vuotta   vanhaan   Diokletianuksen   
palatsiin,   joka   on   nykyisen   Splitin   kaupungin   sydän.   Paikallisoppaan   ohjaama   kierros   
kestää   noin   1,5   tuntia.   Käymme   myös   tutustumassa   Splitin   keskustassa   sijaitsevaan   
Ivan   Mestrovicin   Galleriaan.   Ivan   Mestrovic   on   Kroatian   kuuluisin   kuvanveistäjä,   
jonka   pieni   puinen   kappeli   ja   koti   on   nykyään   museo   galleriana.  
  

Opastetun   galleriakierroksen   jälkeen   ajamme   Radisson   Blue   kylpylähotelliin   ****,   
jossa   majoitumme   seuraavat   kolme   yötä.     
  

Nautimme   yhteisen   illallisen.   
  
  

Torstai   7.10.   
  

Maukkaan   aamiaisen   ja   virkistävän   aamu-uinnin   jälkeen   lähdemme   puoli   
päiväretkelle   Omisin   kaupunkiin,   noin   35   km   Splitistä   etelään.   Tutustumme   kävellen   
vanhaan   kaupunkiin   ja   lähdemme   veneretkelle   Cetine-joen   kanjonille,   joka   on   yksi   
Etelä-Euroopan   syvimmistä   ja   pisimmistä.   Matka   veneellä   kestää   noin   45   minuuttia.   



Veneretken   jälkeen   nautimme   lounaan   ennen   paluuta   bussilla   takaisin   Splitiin.   
  

Ilta   meillä   jää   vapaata   aikaa   nauttia   Splitistä   ja   hotellin   palveluista   jokaisen   
haluamalla   tavalla.     
  

Kuva:   Kristiina   Auro   
  

Perjantai   8.10.   
  

Nautimme   aamiaisen   hotellilla.   
Aamiaisen   jälkeen   aloitamme   bussiretken   Bosnian   puolelle.    Vierailemme   pienessä   
Livnon   kaupungissa,   ja   tutustumme   siellä   historialliseen   fransiskaanilaiskirkkoon,   sen   
mielenkiintoiseen   museoon   sekä   läheiseen,   moderniin   taidemuseoon.   
Täältä   teemme   jeeppisafarin   ylös   1.100   metrin   korkeuteen   ylätasangolle,   missä   elää   
vielä   harvinaisia   villihevosia.   
  

Kuva:   Kristiina   Auro   
  

Päivän   päätteeksi   syömme   aterian   paikallisessa   maalaisravintolassa   (ruokailuun   
sisältyy   viini).   
Palaamme   Bosniasta   yöksi   hotelliimme   Splitiin.   
  
  

Lauantai   9.10.   
  
  

Nautittuamme   aamiaisen   hotellilla,   pakkaamme   tavaramme   ja   luovutamme   
huoneemme.     



  
Lähdemme   retkelle   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.   
  

  Kuva:   Kristiina   Auro   
  

Täältä   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.   
  

Ravintolalta   jatkamme   suoraan   Splitin   lentokentälle,   mistä   paluulentomme   Helsinkiin   
lähtee.   
22:00   -   01:55   Split   -   Helsinki   (Finnair)   
  
  
  

NAUTINNOLLISTA   MATKAA   ADRIANMERELLE!   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Lähtö:    Tiistai   5.10.2021   
Paluu:    Lauantai   9.10.2021   
  

Hinta:   1440   €   /   hlö    sisältäen   
-   Suorat   Finnairin   lennot   Helsinki   –   Split   –   Helsinki   
-   1   x   max   23   kg   matkatavaran   ruumaan   sekä   yhden   max   8   kg   käsimatkatavaran   
-   Majoituksen   kahden   hengen   huoneessa   aamiaisella   
-   Ohjelman   mukaiset   retket,   opastukset   ja   kuljetukset   
-   4   x   illallinen,   osaan   illallista   sisältyy   viini   
-   1   x   lounas   
-   Suomenkielisen   asiantuntijaoppaan   Kristiina   Auron   palvelut   
-   Vastuullisen   matkanjärjestäjän   palvelut   
  

Lisähintaan   
-   Majoitus   yhden   hengen   huoneessa,   H1-lisä   280   €.   
-   Istumapaikka   varaukset   etukäteen   lennoille   
-   Ruokailut   lennoilla   
-   Lisämatkatavarat   lennoille   
  
  

Lentoaikataulu   
5.10.    AY   1841   Helsinki   -   Split   07:20   -   09:20   (Finnair)   
9.10.   AY   1844   Split   -   Helsinki   22:00   -   01:55   (Finnair)   
  
  

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.   

  
  



MUUTA   HUOMIOITAVAA   
  

-   RAHA:   Kroatian   rahayksikkö   on   Kuna   (HRK)   ja   rahaa   kannattaa   vaihtaa   vasta   perillä   
Kroatiassa   tarpeellinen   määrä.   Yhden   ja   kahden   euron   kolikot   sekä   viiden   euron   setelit   
saattavat   kelvata   maksuvälineinä   joissakin   paikoissa.   
-   PASSI:   Matkalla   mukana   tulee   olla   voimassa   oleva   passi.   Suosittelemme,   että   passi   on   
voimassa   vähintään   6   kk   matkan   jälkeen,   mielellään   12   kk.   Passista   pyydämme   lähettämään   
valokopion   toimistoomme   viimeistään   4   viikkoa   ennen   matkaa   rajalistoja   varten.   Valokopion   
voi   lähettää   meille   sähköpostitse   toimisto@uudenmaanseuramatkat.fi   tai   postitse   
Uudenmaankatu   5-9,   05800   Hyvinkää.   
-   VAKUUTUKSET:   Matkan   hinta   ei   sisällä   peruutusturvamaksua   eikä   matkustaja-   ja   
matkatavaravakuutusta.   Suosittelemme   vakuutuksen   ottamista   omasta   vakuutusyhtiöstä   jo   
ilmoittautumisen   yhteydessä.   Tarkistathan   omasta   vakuutusyhtiöstäsi,   missä   tilanteissa   
matkavakuutuksesi   on   voimassa,   esim.   miten   vakuutusyhtiö   suhtautuu   matkustamiseen   
ulkomaille/Kroatiaan,   mikäli   Ulkoministeriö   ei   sitä   vielä   suosittaisi.   
-   Matkan   hintaan   ei   sisälly   mahdollisesti   vaadittavat   koronatestaukset,   mikäli   maiden   
välisessä   matkustamisessa   vaaditaan   negatiivisen   koronatesti   tuloksen   esittämistä   
rajavalvonnan   yhteydessä.     
-   ROKOTUKSET:   Tarkista   rokotesuositukset   osoitteesta    www.rokote.fi .   Lisäksi   kaikkien   
matkalle   lähtevien   tulisi   olla   KORONAROKOTETTU.   Mahdollinen   koronarokotustodistus   
voidaan   vaatia   matkalle   lähtijöiltä.   
-   RUOKAVALIOT:   Mahdollisista   ruoka-allergioista   on   ilmoitettava   matkavarauksen   
yhteydessä.   
-   LIIKKUMINEN:   Jokaisen   matkustajan   tulee   pystyä   liikkumaan   ja   toimimaan   matkalla   
omatoimisesti   tai   oman   avustajan   avustamana.   Mahdollista   liikuntarajoitteista   tulee   ilmoittaa   
matkavarauksen   yhteydessä.   Koska   kävelyä   tulee   matkalla   jonkin   verran,   on   suositeltavaa,   
että   kaikki   matkustajat   varaavat   mukaansa   hyvät   kävelykengät.   
-   Pidätämme   oikeudet   muutoksiin.   
-   Matkan   toteutumiseen   vaaditaan   riittävä   osanottajamäärä.   Mikäli   riittävää   
osanottajamäärää   (vähintään   20   henkeä)   ei   saada   kasaan   ajoissa,   tällöin   Uudenmaan   
Seuramatkat   ilmoittaa   peruutuksesta   asiakkaille   henkilökohtaisesti   viimeistään   30   vrk   ennen   
matkan   alkua.   
-   Hyödyllistä   tietoa   Kroatiasta   löytyy   mm.   Suomen   Suurlähetystön   sivuilta   
-   Lentoliput   ovat   saatavilla   vasta   noin   1   vk   ennen   matkaa.   Liput   lähetetään   kaikille   s-postitse   
tai   ne   voi   noutaa   toimistoltamme.   
-   Sovellamme   matkan   suhteen   Yleisiä   Matkapakettiehtoja   (1.7.2018   alkaen),   jotka   on   
luettavissa   nettisivuillamme:   https://uudenmaanseuramatkat.fi/matkaehdot/   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

http://www.rokote.fi/


VARAUS-   JA   PERUUTUSEHDOT   
  

Yleisten   Matkapakettiehtojen   (YME)   kohdan   3.1.   mukaisesti   matkustajaa   sitova   sopimus   
syntyy,   kun   matkanjärjestäjän   (Uudenmaan   Seuramatkat   Oy)   määräämä   maksu   on   maksettu   
matkanjärjestäjän   määräämänä   ajankohtana.   
  

Tämän   kyseisen   räätälöidyn   ryhmämatkan   osalta   varausmaksu   on   500   euroa   /   henkilö,   joka   
tulee   matkustajalle   maksettavaksi   kahdessa   erässä,   ensimmäinen   osa   200   euroa   /   henkilö   
varauksen   yhteydessä,   viimeistään   18.6.2021   mennessä.   Toinen   osa   300   euroa   /   henkilö   
tulee   matkustajalle   maksettavaksi   16.7.2021   mennessä.   Loppumaksu   tulee   suoritettavaksi   
19.8.2021   mennessä.   Alle   70   vuorokautta   ennen   matkaa   tehdyistä   varauksista   ei   peritä   
varausmaksua,   vaan   koko   matka   tulee   maksettavaksi   kertamaksulla   viimeistään   7   vrk   
kuluttua   varauksesta.   
  

YME   kohdan   4.   mukaan   matkustajalla   on   oikeus   peruuttaa   matkansa   milloin   tahansa   ennen   
matkan   alkamista   maksamalla   matkanjärjestäjän   etukäteen   ilmoittamat   peruutuskulut.   
  

Uudenmaan   Seuramatkat   Oy   soveltaa   YME   kohdasta   4.1.   poiketen   seuraavia   
erityisperuutusehtoja:     
Matkustajalla   on   aina   oikeus   peruuttaa   matka   
-   Viimeistään   4.8.2021   mennessä   mikäli   uusi   matka-ajankohta   ei   ole   sopiva   maksamalla   
Uudenmaan   Seuramatkoille   toimistokulut   50   euroa   /   peruutettu   henkilö   peruutuskuluina.   
-   Viimeistään   100   vuorokautta   ennen   matkan   alkua   maksamalla   Uudenmaan   Seuramatkoille   
etukäteen   mainitut   toimistokulut   200   euroa   /   peruutettu   henkilö.   
-   Myöhemmin   kuin   100   vuorokautta   ennen   mutta   viimeistään   42   vuorokautta   ennen   matkan   
alkua   maksamalla   etukäteen   mainitut   toimistokulut   300   euroa   /   peruutettu   henkilö.   
-   Myöhemmin   kuin   42   vuorokautta   ennen   mutta   viimeistään   30   vuorokautta   ennen   matkan   
alkua   maksamalla   varausmaksun   eli   määrätyn   ennakkomaksun   500   euroa   /   henkilö.   
-   Myöhemmin   kuin   30   vuorokautta   ennen   mutta   viimeistään   15   vuorokautta   ennen   matkan   
alkua   perutuista   matkoista   perimme   50   %   peruutusmaksun   matkan   hinnasta.   
-   Jos   matka   peruutetaan   myöhemmin   kuin   14   vuorokautta   ennen   matkan   alkua,   Uudenmaan   
Seuramatkat   perii   peruutuskuluina   koko   matkan   hinnan.   
  

YME   kohdan   4.2.   mukaan   matkanjärjestäjällä   on   oikeus   periä   erityisperuutusehdoissa   
mainitsemiensa   peruutuskulujen   lisäksi   peruutuksen   johdosta   syntyvästä   majoituksen   
vajaakäytöstä   aiheutuvat   kulut.   
  

YME   kohdan   4.3.   mukaan   jos   matkaa   ei   peruuteta   eikä   matkustaja   saavu   sovitulle   
lähtöpaikalle   sovittuun   aikaan   tai   jos   hän   ei   voi   osallistua   matkaan   siksi,   ettei   hänellä   hänen   
vastuullaan   olevista   syistä   ole   matkaan   tarvittavia   asiapapereita,   kuten   voimassa   olevaa   
passia,   viisumia,   henkilöllisyystodistusta   tai   rokotustodistusta,   hänellä   ei   ole   oikeutta   maksun   
palautukseen.   
  
  

  


