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Matka-aika 19.5-27.5.2020 (8 yötä) 
 
Matkakohde  Makarskan Riviera, Kroatia 
 
Ryhmän koko 35-50 henkilöä  
 
Lentoaikataulut Oulu  Helsinki  1535 – 1635 
 Helsinki  Split  1800 – 2000 
 Split  Helsinki  1010 – 1400 
 Helsinki  Oulu  1600 – 1700  
  
Hintaan sisältyy  

- Lennot Finnairin reittikoneella turistiluokassa 
- Menopaluu kenttäkuljetukset 
- 4* Hotellissa majoitus jaetussa 2hh 8 yötä  
- Buffet aamiaiset hotellissa 
- Splitin kaupunkikierros sis lounas suomenkielinen opas 
- Viimeisenä iltana hotellissa yhteinen illallinen sis juoma 
- Verot ja viranomaismaksut 
- 1 matkalaukku 23kg ruumaan + 8kg käsimatkatavara /hlö  
- Oulun Matkatoimiston matkanjohtaja ja Pookin edustaja mukana matkalla Oulun 

kentältä saakka 
  

 Matkan hinnat ja toteutuminen edellyttävät vähintään 35 matkustajaa. 
 
Matkan hinta 1690 € / henkilö  
   
Ilmoittautuminen Oulun Matkatoimisto 08-336900 tai myynti@oulunmatkatoimisto.fi 
 
Lisämaksusta Yhden hengen huone +390eur 
 Bosnia-Herzegovina retki +70eur per hlö (minimi 35 hlöä) 
    
Hotelli  Valamar Meteor Hotel ****, Makarskan Riviera 
 

Tämä iso neljän tähden hotelli sijaitsee rantakadulla Makarskan Rivieralla. Hotellissa voit 
nauttia buffet aamiaisen hotellin hienossa ravintolassa päivittäin klo 7-10. Isolla altaalla 
voit nauttia Adrianmeren kauneudesta, koska se sijaitsee suoraan edessäsi, sekä 
lukuisat rantakadun ravintolat. Kroatian vedet ovat Euroopan puhtaimpia. Rannat ovat 
Makarskalla usein kivirantoja, joten kannattaa varata uimakengät. Hotelli käsittää sekä 
uudistettuja huoneita että vanhoja. Pookilaisille on varattu huoneet uudelta puolelta, 
laminaattilattialla. Huoneissa on teen ja kahvinkeittomahdollisuus, tv, minibaari, 
maksuton Wifi, ilmastointi, tallelokero, kylpyhuone suihkulla/kylpyammeella ja 
hiustenkuivaaja. Huoneissa on parveke, koko voi vaihdella. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Alustava ohjelma: 
 
19.05.2020 Helsinki – Split 
 
saapuminen Splitin lentokentälle klo 20.00 
kuljetus Makarskaan 
majoittuminen hotelliin 
omakustanteinen illallinen. 
 
 
20.05.2020 Splitin retki 
 
Klo 7 aamiainen hotellissa 
08.00 lähtö kohti Splitiä suomenkielisen oppaan johdolla 
09.30 Splitin kaupunkikierros 
 
Split, Dalmatian suurin kaupunki, joka tarjoaa vierailijoille kulttuuri- ja historiallisten 
nähtävyyksien lisäksi paljon muutakin, kauppoja, ravintoloita sekä elegantteja 
rantabulevardin kahviloita.  
Kaupungin jokapäiväisessä elämässä on esillä 1700-vuotinen historia, joka 
sekoittuu sykkivään ja nuorekkaaseen nykypäivään, sekä Välimeren 
viehätysvoimaan. Roomalaisajan rauniot, ainutlaatuinen Diokletianuksen palatsi, on 
UNESCOn maailman kulttuuriperintölistalla, jonka muurien sisältä löytyy ravintoloita, 
kahviloita ja kauppoja, ja jossa edelleen voi aistia tuhansia vuosia vanhaa 
tunnelmaa. Jupiterin temppeli, katedraali, maanalaiset kammiot, Hopea- ja 
Kultaportti, peristyyliaukio, ja muut upeat rakennukset ovat osa tätä mahtavaa 
palapeliä, jota tulemme ihastelemaan.  
 
11.30 vapaata vanhassa kaupungissa 
13.00 lounas paikallisessa ravintolassa 
15.00 kuljetus takaisin Makarskaan 
16.30 saapuminen hotelliin 
omakustanteinen illallinen. 
 
Illanviettoa Pookin edustajan ja Matkanjohtajan kanssa. Kokoonnumme hotellin aulassa. 
 
 
21.05.2020 Mostarin retki LISÄMAKSULLINEN/ILMOITTAUDUTTAVA ETUKÄTEEN 
 
Vapaapäivä, tai vapaaehtoinen retki Mostariin 
 
08.00 lähtö hotellista kohti Bosnia-Herzegovinaa suomenkielisen oppaan johdolla 
11:00 saapuminen Mostariin 
 
Mostar, runouden, kiven ja uneliaiden pikkukujien kaupunkiin, joka on listattu 
UNESCOn maailman kulttuuriperintölistalle vuodesta 2005 alkaen.  
Täällä yhtyy pohjoinen ja etelä, sekä länsi ja itä. Vanha bazaari, turkkilainen talo ja 
useat moskeijat antavat kaupungille erityisen tunnelman. Mostarin uusi „Vanha silta” 
on edelleen vierailijoiden suosituin kohde kaupungissa. Opastetun 
kaupunkikierroksen jälkeen on vapaa-aika omatoimiseen tutustumiseen paikallisiin 
käsityöläistuotteisiin ja puoteihin.   
 
12:00 lounas paikallisessa ravintolassa 
13:00 vapaa-aikaa 
15:00 lähtö paluumatkalle Makarskan suuntaan 
18:00 saapuminen hotelliin. 
omakustanteinen illallinen. 
 
 
22.05.2020 – Vapaata Makarska 
 
Klo 7-10 Buffet aamiainen hotellissa. Päivä vapaata. Matkanjohtaja päivystää ja antaa mielellään vinkkejä ja auttaa 
minne kannattaa lähteä. 
omakustanteinen illallinen. 



 

 

23.05.2020-Makarska -tutustumista Makarskaan matkanjohtajan johdolla 
 
Klo 7-10 Buffet aamiainen hotellissa. Päivä vapaata tai voit lähteä Matkanjohtajan mukana tutustumaan Makarskan 
Rivieraan. Omakustanteinen. Illan viettoa Pookin edustajan ja Matkanjohtajan kanssa. Pookin musavisa-tietokilpailu! 
omakustanteinen illallinen. 
 
 
24.05.2020 – Vapaata Makarska 
 
Klo 7-10 Buffet aamiainen hotellissa. Matkanjohtaja päivystää ja antaa mielellään vinkkejä ja auttaa minne kannattaa 
lähteä. Voit halutessasi lähteä tutustumaan Matkanjohtajan johdolla esimerkiksi upeaan Hvarin saareen 
kantosiipialuksella noin 45min satamasta. Omakustanteinen päivä. Kroatiassa on hyvät kulkuyhteydet lautoilla. 
omakustanteinen illallinen. 
 
 
25.05.2020 – Vapaata Makarska 
 
Klo 7-10 Buffet Aamiainen päivittäin hotellissa. Päivä vapaata. Matkanjohtaja päivystää ja antaa mielellään vinkkejä ja 
auttaa minne kannattaa lähteä. Kroatiassa on hyvät kulkuyhteydet ilmastoiduilla paikallisbusseilla. Voit halutessasi lähteä 
tutustumaan esimerkiksi Dubrovnikiin matkan hinta noin 110HRK / suunta (noin 16eur). omakustanteinen illallinen. 
 
 
26.05.2020 – Makarska- Yhteinen illallinen 
 
Klo 7-10 Buffet aamiainen hotellissa. Päivä vapaata. Matkanjohtaja päivystää ja antaa mielellään vinkkejä ja auttaa 
minne kannattaa lähteä. Pookilaisten yhteinen Illallinen klo 19-21 hotellissa sis 2dl viiniä tai 33cl olutta tai 2,5dl mehua 
 
 
27.05.2020 Makasrka – Split - Helsinki 
Varhainen aamiainen tai aamiaisboxi 
06.30 kuljetus Splitin lentokentälle 
08.00 saapuminen lentokentälle 
10.10 lento Helsinkiin lähtee 
 
 
 
Hyvä tietää: 
 
Kroatian pääkaupunki: Zagreb 
 

Aikaero: Kroatiassa kello on tunnin vähemmän kuin Suomessa. 

Sää: 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. 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. 
 
Kroatiassa vesijohtovesi on juomakelpoista, mutta sitä ei suositella herkkävatsaisille. Voit ostaa mineraalivettä hotellien 
baareista ja kaupoista. 
 
 
  



 

 

Matkan maksaminen Ennakkomaksu 450e/hlö 31.1.2020. Loppumaksu 3.4.2020. 
 
Muutos- ja peruutusehdot Peruutusehdot: Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa 

- 1.2-6.4.2020 välisenä aikana, pidätetään peruutuskuluina 450e/hlö 
- 7.4.- 16.4.2020 välisenä aikana, pidätetään peruutuskuluina 850e/hlö 
- 16.4.2020 jälkeen, pidätetään peruutuskuluina 95% matkan hinnasta. 

 
Jos seurueen jäsen peruu matkansa, perimme majoituksen vajaakäyttökulut 
peruuttajalta. 

 
Suosittelemme kattavaa matkustajavakuutusta matkalle. Matkavakuutus suositellaan 
voimaan otettavaksi heti ensimmäisen maksusuorituksen yhteydessä. 

 
 Nimenmuutokset ovat kuluttomia lentolippujen lipunkirjoitukseen saakka. Sen jälkeen 

perimme toimistokulun, jonka lisäksi mahdolliset yhteistyökumppanin perimät 
muutoskulut. 

 
Laskutus Laskutuslisä 15 euroa / lasku sähköpostiin tai 20 euroa / lasku kirjepostina lisätään 

matkan hintaan. 
 
Nimet Nimet tulee olla siinä muodossa kuin passissa. Ensimmäinen virallinen etunimi ja 

sukunimi riittävät. 
 
Lisätietoja Kyseessä on matkapaketti, 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. 
 
 
 
 
 
  

Matkaterveisin, 
 
OULUN MATKATOIMISTO OY 
 
Riikka Eklund 
 
Kirkkokatu 11 A 9 
90100 Oulu 
044-7478326 
riikka.eklund@oulunmatkatoimisto.fi 
 
 

 
 


