
 

 

 
 
AINUTLAATUINEN JA HUIKEA KOLMEN MAAN KIERROS:     ESITE 
KROATIA - BOSNIA HERZEGOVINA  -  MONTENEGRO  
       

  
 
 
Matka-aika 9. – 16.4.2021 (7 yötä, 8 päivää) 
 
Matkakohde  Dubrovnik, Kroatia 
 
Ryhmän koko 30 henkilöä  
 
Lentoaikataulut Oulu  Helsinki  0550 – 0650 
 Helsinki  Dubrovnik 0800 – 1000 
 Dubrovnik  Helsinki  1050 – 1450 
 Helsinki  Oulu  1550 – 1655 
  
Hintaan sisältyy  

- Lennot Finnairin reittikoneella turistiluokassa 
- 4* Hotelli jaetussa 2hh 7 yötä Dubrovnik 
- Buffet aamiaiset hotellissa 
- Upea ohjelma retkineen ja *lounaat retkillä (3 ruokalajia, lasi viiniä, vesi) 

**Illallinen viimeisenä päivänä lounaan sijasta 
- Suomenkielinen opas kuljetuksissa ja retkillä 
- Verot ja viranomaismaksut 
- 1 matkalaukku 23kg ruumaan + 8kg käsimatkatavara /hlö  
- Oulun Matkatoimiston matkanjohtaja mukana matkalla Oulun kentältä saakka 

  
 Matkan hinnat ja toteutuminen edellyttävät vähintään 25 matkustajaa. 
 
Matkan hinta 1698 € / henkilö  
 
 Laskutuslisä 15e sähköpostitse / 20e postitse lisätään matkan hintaan. 
   
Ilmoittautuminen Oulun Matkatoimisto 08-336900 tai myynti@oulunmatkatoimisto.fi 
 
 Ilmoitathan nimesi siinä muodossa kuin passissa. Ensimmäinen virallinen etunimi ja 

sukunimi riittää.  
 
Lisämaksusta Yhden hengen huone +390eur. 
    
Hotelli  Lapad **** / Lapadska obala 37, Dubrovnik 
 
 Tämä kerrassaan ihana neljän tähden hotelli sijaitsee noin 3km päässä Dubrovnikin 

vanhasta kaupungista. Hotelli on restauroitu vuonna 2008. Huoneet ovat ylellisesti 
sisustettuja ja kaikissa huoneissa on ilmastointi, minibaari, tallelokero, LCD-TV, puhelin, 
WiFi sekä hiustenkuivaaja. Hotellin 100 vuotta vanhassa siivessä on kaunis 
viktoriaaninen julkisivu. Lämmin tunnelma takaa vieraille viihtyisän vierailun.  

 
 
  
 
 
  



 

 

Päivä 1: Tervetuloa upeaan Kroatiaan – tutustuminen Dubrovnikin Vanhaan Kaupunkiin  
 
Saapuminen matkanjohtajan johdolla Dubrovnikin lentokentälle, jossa bussi ja opas ryhmää vastassa. Kuljetus 
Dubrovnikin vanhaan kaupunkiin, jossa kaupunkikierros kävellen, kierroksen kesto noin 2 tuntia. Kävelykierroksen aikana 
tutustumme vanhan kaupungin parhaisiin paikkoihin ja nähtävyyksiin, historiaan ja kulttuuriin seikkaillen pienillä kapeilla 
kujilla. Kaupunkia ympäröimät muurit tarjoavat mahtavan näkymän vanhaan keskustaan tai sen edustalla kimaltavalle 
merelle. Matkan varrella näemme monta merkittävää rakennusta, kuten Rektorin palatsi, Sponzan palatsi, Pyhän 
Blasiuksen kirkko, Onofrion suihkukaivo, dominikaaniluostari, ja monia muita. Vierailemme sisällä katedraalissa ja 
Aarrekammiossa. Kierroksen jälkeen nautimme maittavan lounaan paikallisessa ravintolassa. Kuljetus hotellille. Ilta 
vapaata aikaa. 
 
 
                                            
 

 
 
 
 

 
 
Päivä 2: Henkeäsalpaava Bosnia-Herzegovina Etäisyys Dubrovnik –Mostar n.150 km 
 
Buffet aamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle kauniiseen Bosnia ja Hertsegovinaan. Nautimme lounaan retken 
aikana. Ajamme upeaa rannikkotietä pitkin, pieneen Počitelj nimiseen kaupunkiin, joka on ollut aikoinaan turkkilainen 
linnoitus. Lyhyen levon jälkeen jatkamme ihanaan Mostariin, runouden, kiven ja uneliaiden pikkukujien kaupunkiin, joka 
on listattu UNESCOn maailman kulttuuriperintölistalle.  Mostarissa on pieniä ja tunnelmallisia mukulakivikatuja 
ravintoloineen. Vanha bazaari, turkkilainen talo ja useat moskeijat antavat kaupungille erityisen tunnelman. Mostarin uusi 
„Vanha silta” on edelleen vierailijoiden ja kenties koko maan suosituin kohde. Opastetun kaupunkikierroksen jälkeen on 
vapaa-aika omatoimiseen tutustumiseen paikallisiin käsityöläistuotteisiin ja puoteihin. Illaksi paluu Dubrovnikiin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Päivä 3: Vapaata aikaa Dubrovnikissa 
 
Buffet aamiainen hotellissa. Vapaa päivä. Matkanjohtaja päivystää aamun ja antaa mielellään vinkkejä. Voit nauttia 
ihanasta päivästä esimerkiksi hotellin altaalla, Copacabanan rannalla noin 2km päässä tai leppoisasti kävellen 
tunnelmallisilla Dubrovnikin kaduilla.  
 
Päivä 4: Huikea Montenegro Etäisyys Dubrovnik-Kotor (noin 90km), Cetinje ja Njegusi (Njegusi noin 120km) 
 
Buffet aamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle Montenegroon. Nautimme lounaan retken aikana (kolme ruokalajia, 
lasi viiniä ja vesi) Kun koreat vuoret heijastuvat kristallinkirkkaassa meressä, avautuu henkeäsalpaava näky 
vuononmuotoiselle Kotorin lahdelle. Ajamme lahtea pitkin ohittaen pienet kylät kuten Risan tai Perast, ja saavumme 
satamakaupunkiin Kotoriin. Täällä teemme kaupunkikierroksen, jonka aikana voimme ihailla kaupungin nähtävyyksiä, 
kuten Pyhän Tripunin katedraali.  Kaupungin muurit ja linnoitukset kuuluvat Unescon maailmanperintölistalle. Matkamme 
jatkuu Montenegron vanhaan kuninkaiden kaupunkiin, Cetinjeen, jossa vierailemme kuningas Nikolan museossa. 
Teemme pysähdyksen Njegusi-nimisessä kylässä, jossa maistelemme paikallisten valmistamaa juustoa ja kinkkua. 
Paluumatkalla ihailemme Budvan maisemia ja otamme lautan Kotorin lahden yli takaisin Dubrovnikiin.  
 
 
 
  



 

 

Päivä 5: Dubrovnik vapaata aikaa 
 
Buffet aamiainen hotellissa. Päivä vapaata. Matkanjohtaja päivystää ja antaa mielellään vinkkejä ja auttaa minne 
kannattaa lähteä. Kroatiassa on hyvät kulkuyhteydet ilmastoiduilla paikallisbusseilla ja lautoilla. Voit halutessasi lähteä 
tutustumaan esimerkiksi upealle Makarskan Rivieralle liikenteestä riippuen noin 2h päässä paikallisbussilla 
Dubrovnikista, matkan hinta noin 110HRK / suunta (noin 16eur).  
 

 
 
 
Päivä 6: Dubrovnik –Rektorin palatsi ja Fransiskaanien luostari 

 
Buffet aamiainen hotellissa, jonka jälkeen lähdemme noin 3 tunnin retkelle Dubrovnikin vanhaan kaupunkiin. Bussi ja 
opas noutavat ryhmän hotellista. Tutustumme Fransiskaanien luostariin ja Rektorin palatsiin. Fransiskaanien luostari 
on yksi upeimmista ja parhaista esimerkeistä goottista ja romanesque arkitehtuuria Dubrovnikissa. Luostarin kirkossa 
järjestetään usein erilaisia konsertteja ympäri vuoden. Rektorin palatsi on yksi merkittävimmistä rakennuksista 
Dubrovnikissa, jossa yhdistyy gotiikan, renessanssin ja barokkin rakennuspiirteitä. Nykypäivänä rakennus toimii 
Dubrovnikin museona. Sisätiloissa säilytettiin vanhaa alkuperäistä kalustoa ja tunnelmaa. Esillä ovat myös 
aatelisperheiden muotokuvia ja vaakunoita, mestareiden maalauksia, tasavallan kolikkoja, kaupungin porttien 
alkuperäiset avaimet, ja lukuisat vanhat dokumentit. Retki päättyy Dubrovnikin keskustaan, jossa jokainen voi nauttia 
omatoimisen ja omakustanteisen lounaan. Paluu hotellille omatoimisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päivä 7: Upea iltaretki sisältäen 3 ruokalajin illallisen 
 
Päivä vapaata aikaa nauttia Dubrovnikista ja tehdä esimerkiksi tuliaisostoksia.  
 
Illalla lähdemme Dubrovnikin sisämaahan iltaretkelle. Nautimme 3 ruokalajin illallisen, johon sisältyy lasi viiniä ja vesi ja 
katselemme perinteistä kansanmusiikkiesitystä.  
 
 
Päivä 8: Kotimatka 
 
Buffet aamiainen hotellissa, jonka jälkeen kuljetus lentokentälle noin 25km. Finnairin paluulento Dubrovnikista kohti  
Helsinkiä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin. 
  



 

 

Hyvä tietää: 
 
Kroatian pääkaupunki: Zagreb 
 
Aikaero: Kroatiassa kello on tunnin vähemmän kuin Suomessa. 
 
Sää: Huhtikuussa päivän yli noin +20, toukokuussa noin +24.  
 
Valuutta: Kroatian kuna (HRK) 1 Euro vastaa noin 7 Kunaa . Voit vaihtaa valuuttaa esim Forexilla. Bosnian valuutta on 
Markka, mutta siellä käyvät myös Kunat ja Eurot. Montenegron valuutta on Euro. Suositellaan käteisen mukaan 
ottamista.  
Visa, Visa Electron, Diners, American Express ja MasterCard käyvät maksuvälineinä suurimmissa liikkeissä ja hotelleissa 
sekä joissakin ravintoloissa 
 
Kroatiassa on henkeäsalpaavia vuorenhuippuja, turkoosinsinisiä vesiä, vehreitä pinjametsiä sekä yli tuhannen saaren 
muodostama saaristo. Kroatian kristallinkirkkaat vedet, mielenkiintoiset nähtävyydet, hyvä ruoka ja ystävälliset, 
vieraanvaraiset ihmiset takaavat viihtymisen. Kroatiassa hinta-laatusuhde on myös kohdallaan. Turistikohteissa 
useimmat puhuvat englantia tai saksaa. 
 
Dubrovnikissa on asukkaita noin 45 000. Dubrovnikissa on korkeuseroja, joten kannattaa varata hyvät kengät mukaan 
sekä viileitä iltoja varten pitkähihaista vaatetta. 
 
Kroatiassa vesijohtovesi on juomakelpoista, mutta sitä ei suositella herkkävatsaisille. Voit ostaa mineraalivettä hotellien 
baareista ja kaupoista. 
 
 
 
Matkan maksaminen Ennakkomaksu 700e/hlö 21.12.2020. Loppumaksu 28.1.2021. 
 
Muutos ja peruutusehdot Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa: 

- 22.12.2020 – 28.1.2021 välillä, pidätetään peruutuskuluina 700e/hlö 
- 28.1.2021 jälkeen pidätetään peruutuskuluina 95 % matkan hinnasta 

 
Jos seurueen jäsen peruu matkansa, perimme majoituksen vajaakäyttökulut 
peruuttajalta. 

 
Suosittelemme kattavaa, kriisiturvan sisältävää, matkustajavakuutusta matkalle. 
Matkavakuutus suositellaan voimaan otettavaksi heti ensimmäisen maksusuorituksen 
yhteydessä. 
 
Ennakkomaksulla asiakas hyväksyy matkan tiedot ja ehdot. 

 
 Nimenmuutokset ovat kuluttomia lentolippujen lipunkirjoitukseen saakka. Sen jälkeen 

perimme toimistokulun, jonka lisäksi mahdolliset yhteistyökumppanin perimät 
muutoskulut. 

 
Lisätietoja Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu 

matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-
oikeuksia. Yritykset Oulun Matkatoimisto Oy ja agentti ovat täysin vastuussa koko 
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Oulun Matkatoimisto Oy on 
hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus 
sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksistä tulee 
maksukyvyttömiä. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä 
oikeuksista annetaan nettisivuillamme 
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html 

 
 Kyseessä on valmismatka, johon sovelletaan erityisehtoja. Oulun Matkatoimiston 

valmismatkojen lisä- ja erityisehdot ovat nähtävissä nettisivuillamme 
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html 

 Jos teillä ei ole mahdollisuus tutkia ehtoja nettisivuiltamme, voitte tiedustella ehtoja 
toimistostamme. 

 
 Verot ja valuuttakurssit tarkistetaan vahvistuksen yhteydessä sekä neljä viikkoa ennen 

matkan alkua (lipunkirjoituksen yhteydessä). Matkat tehdään kansainvälisillä 
reittilennoilla ja kuljetusmuodon erikoisluonteesta johtuen matkanjärjestäjällä on oikeus 



 

 

korottaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentohinnoissa, 
polttoainemaksuissa tai viranomaisten vahvistamissa lentoveroissa tapahtuu muutoksia. 

 
 Lisätietoja Ulkoministeriön sivuilta www.formin.fi, rokotuksista www.thl.fi, 

lentomatkustamisesta ja pakkausohjeet www.finavia.fi. Suosittelemme myös 
matkustusilmoituksen tekoa https://matkustusilmoitus.fi  

 
Passi Passin tulee olla voimassa 6 kuukautta matkan jälkeen. Tarvitset passia myös retkillä. 
 
 
 
 
 
  

Matkaterveisin, 
 
OULUN MATKATOIMISTO OY 
 
08-336 900 
myynti@oulunmatkatoimisto.fi 
 
 

 


