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MATKAOHJELMA JA PÄIVITETTY TARJOUS  
040621 

 
 

JARKKO KALLIONIEMI / EPE 

JATKA KESÄÄ ADRIANMEREN HELMESSÄ  
5 PVÄÄ/4 YÖTÄ 

 

Perjantai 8.10. 
Kokoontuminen klo 01.00 Seinäjoen juna-asemalla; juna Tikkurilaan (Helsinki-Van-
taalle) lähtee klo 01.15 ollen Tikkurilassa klo 05.45. Siitä siirrymme lähijunalla Hel-
sinki-Vantaan T2:een, jossa matkanjohtajamme liittyy seuraamme. Lähtöselvityk-
sen ja turvatarkastuksen jälkeen yhteinen runsas aamiainen. Finnairin aamulento 
Dubrovnikiin, jonne saavumme aamupäivällä. Perillä tilausajokuljetus läheiselle 
Crvikin viinitilalle, jossa tutustumme paikallisen viininvalmistukseen ja maistelem-
me paikallisia viinejä oliivien, ilmakuivatun kinkun, juustojen ja leivän kera. Jat-
kamme vielä hieman etelään Dubrovnikin rivieraksi mainitulle alueelle majoittuen 
joko viehättävään pieneen Mliniin. 
Tutustumme tähän pieneen kylään, loppupäivä muuten vapaa yhteiseen tuloillalli-
seen saakka. 

Lauantai 9.10. 
Aamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle Montenegron puolelle. Kierrämme 
upean Kotorin lahden. 

UNESCOn suojeluksessa oleva Kotorin lahti on osa Adrianmeren rannikkoa. Ko-
torin kaupunki on pitkän lahden päässä, syvän vuonon perällä. Kyseinen vuono 
on Euroopan toiseksi syvin, joten näkymät ovat huikeat! Kotorin vanha kau-
punki on keskiaikainen, pieni ja mielenkiintoinen, sillä on ollut merkittävä rooli alueen historiassa. 
Lahta reunustaa monet pienet, italialaisvaikutteiset kylät.	 

Päivän aikana kevyt lounas. Illaksi paluu hotelliimme, illallinen. 
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Sunnuntai 10.10. 
Lähdemme vesitse Dubrovnikiin 
vanhaan kaupunkiin, jossa teem-
me paikallisoppaan kanssa kävely-
kierroksen.  

Dubrovnikin keskiaikaista kau-
pungin ydintä ympäröi kaksi ki-
lometriä pitkä kehämuuri, jota 
pitkin voi kiertää koko vanhan 
kaupungin keskustan. Kujilla 
on satoja vuosia vanhoja palat-
seja, luostareita ja kirkkoja, 
mutta myös eksklusiivisia osteribaareja ja merkkiliik-
keitä. Dubrovnik kuuluu yksinkertaisesti Välimeren 
kiehtovimpiin kaupunkeihin ja se on ansainnut paik-
kansa Unescon maailmanperintöluettelossa. Tutus-
tumme Dubrovnikin upean vanhan kaupungin alueeseen 
ja käymme mm. Fransiskaaniluostarissa, jonka kirkon 
ristikäytävässä sijaitsee museo sekä historiallinen ap-
teekki. Käymme kaupungin kauniissa katedraalissa ja 
sen aarrekammiossa sekä Knezev Dvorissa, Dubrovnikin 
muinaisen johtajan palatsissa. Palatsissa sijaitsee Ra-
gusan kulta-ajasta kertova museo.  

Omaa aikaa omien mielihalujen mukaan; voit nauttia ke-
vyen lounaan tai välipalan tai ihastella torien laventelin-
tuoksuisia tuotteita. – Tapaaminen satamassa, josta käve-
lemme Srdj-vuoren köysiradan ala-asemalle. Nousu Srdj-
vuorelle. Täältä avautuvat huikeat näkymät merelle, ja nä-
emme lintuperspektiivistä, miten Dubrovnik on muurien ja 
meren ympäröimänä. Paluu Mliniin vesitse. 
Palattuamme hotellille yhteinen illallinen. 

Maanantai 11.10. 
Päivä omaa aikaa lämmöstä nauttien, tai vaihtoehtoisesti 
voimme tehdä puolenpäivän retken matkanjohtajan kans-
sa. Aivan naapurissa sijaitsee hieman Mliniä suurempi Cav-
tatin kaupunki; tänne pääsee mukavasti kylien ja kaupun-
kien välillä kulkevilla yhteysveneillä. 
Illalla kuljetus Dubrovnikin yllä sijaitsevaan tavernaan, jossa nautimme – paitsi upeista näköaloista yli 
Dubrovnikin vanhankaupungin, Lokrumin saaren ja Adrianmeren – myös runsaan kroatialaisen läksiäisate-
rian viineineen paikallisista sävelistä nauttien. Paluukulje-
tus hotellille. 

Tiistai 12.10.	 
Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen ja kuljetus lentoken-
tälle. Finnairin lento DBV-HEL klo 11.00–15.00 ja edelleen 
junalla Seinäjoelle (Tikkurila-Seinäjoki klo 16.41-19.05). 
 
Majoittuminen: 
Hotel Astarea • Šetalište Marka Marojice bb • 20207 Mlini 

Viihtyisä Astarea sijaitsee vehreän kasvillisuuden ympäröi-
mällä luonnonkauniilla paikalla rannan tuntumassa Mlinin ky-
län laidalla. Cavtatiin on matkaa 6 km ja Dubrovnikiin 8 km. 
Hotellialue koostuu päärakennuksesta sekä erillisistä sivura-
kennuksista, joissa kummassakin on sekä standard- että superior-huoneita. Ryhmällänne on parvekkeelliset stan- 
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dard-huoneet. Hotellin ja rannan välisellä allasalueella on suuri uima-allas ja auringonottotilaa. Hotellissa on 
myös sisäallas, sauna (maksullinen), pieni kuntosali; saatavana on myös maksullisia hierontapalveluita ja kauneus-
hoitoja. Ympäristössä on kahviloita ja ravintoloita ja Mlinin kävelykatu on lähellä, ja lähin bussipysäkki on 300 
m:n päässä omatoimisia liikkumisia ajatellen. 

 

 
 

 

Lennot:  

08.10. perjantai AY menolento HEL-DBV klo 08.00-10.00 
12.10. tiistai AY paluulento DBV-HEL klo 10.50–14.50 

 

Junayhteydet: 
08.10. perjantai Seinäjoki > Vantaa klo 01.15–05.45 
12.10. tiistai Vantaa > Seinäjoki klo 16.24–20.17 

 

FAKTATIEDOT JA TARJOUS: 
Matkakohde:  Dubrovnik ja eteläinen Kroatia (5 pvää/4 yötä) 

Matkan ajankohta: 8.-12.10.2021 
Matkan hinta:  à 925 €/hlö 30 osallistujalla  
  à 950 €/hlö 25 osallistujalla 
  à 998 €/hlö 20 osallistujalla 

Hintaan sisältyvät: – junamatkat Seinäjoki > H:ki-Vantaan lentoasema > Seinäjoki istumapaikoin 
– aamiainen lentokentällä lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen jälkeen 
– Finnairin lennot turistiluokassa Helsinki-Dubrovnik m/p  

 – kuljetukset Kroatiassa paikallisella, hyvätasoisella turistibussilla 
– majoitukset jaetussa 2 hengen huoneessa tasokkaassa *** hotellissa aamiai-
sineen 
 



	
	

  
 
 
 

Oy Kon-Tiki Tours Ltd   
 
100% suomalainen, yksityinen 
vastuullinen matkanjärjestäjä	

Fredrikinkatu 25 A 10 
00120 Helsinki	

  Linnankatu 13 a A 17 
  20100 Turku	

Puh. +358 (0)9 466 300        www.kontiki.fi	
Kitkantie 18 
93600 Kuusamo	

 
– 4 illallista, 1 lounas, viinipruuvi snackseineen
– opastetut retket ohjelman mukaisesti
– suomalaisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan alkaen Helsinki.

Hintaan ei sisälly: – ruokajuomat, paitsi ohjelmassa mainitut
 – muut kuin yllämainitut palvelut ja ateriat
 – matkavakuutus. Jokaisella on hyvä olla matkatavara- ja matkustajavakuutus

kattavine peruutusturvineen.

Hintaan ei lisätä laskutuslisiä eikä toimisto- tai palvelumaksuja.

Maksuehto:  Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkaa.

Olemme tehneet opas-, lento- ja majoitusvaraukset 30 hengelle yllämainituille päivämäärille.

Ilmoittautumiset 30.6.2021 mennessä!!

HUOM! Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen
matkavakuutus, joissa on vakuutusehtojen mukaan erikoismatkoissa kattava peruutusturva.

Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä toimi-
tus- tai palvelumaksuja eikä laskutuslisää. Hinnat sisältävät verot.

Hinta à 998 € edellyttää väh. 20 osallistujaa. Mikäli osallistujamäärä jää alle sen, hinta ilmoitetaan vahvis-
tetun osallistujamäärän mukaan. Ennakkomaksu: 300 €/hlö, loppulasku lähetetään osallistujamäärän vah-
vistuttua.

Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento -tai majoitusvarauksien ym. palveluiden muu-
toksista veloitamme 100 € / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut.
Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Kon-Tiki Tour-
sista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentovero-
kustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajavi-
raston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia mat-
kailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuk-
sellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen
sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matka-
varauksen yhteydessä.

Vastaan henkilökohtaisesti matkanne sujuvuudesta sekä vastaan tietenkin mielelläni lisäkysymyksiinne.
 
Ystävällisin terveisin 
 
Kon-Tiki Tours Oy 
 
 
Anne Kajander 
puh. 045 1242003 
 

 


