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Alustava ohjelma Kroatian matkalle 15.5.-22.5. 2023 
 
1. päivä, 15.5., maanantai: Pärnu-Riika 
Bussilla Riikaan, missä yövytään. 
 
2. päivä, 16.5. tiistai: Riika-Dubrovnik 
Air Balticin lento lähtee Riiasta klo 9:35 kohti Kroatian Dubrovnikia, jonne saavumme klo 
11:15 paikallista aikaa. Paikallisbussi on vastassa lentokentällä. Kuljetus maaseudulle, jossa 
syömme maatilalounaan. Lounaan jälkeen kuljetus Dubrovnikiin, majoitus Lapadin alueella 
(hotelli Komodor tai vastaavanlainen).  
 
3. päivä, 17.5., keskiviikko: Dubrovnik 
Aamiaisen jälkeen reittibussilla Dubrovnikin vanhaan kaupunkiin, jossa odottaa 
paikallisopas. Kävelykierroksen aikana näemme tämän historiallisen ja kauniin kaupungin 
tärkeimmät nähtävyydet kuten keskiaikaisen kaupunginmuurin, Stradun-pääkadun, 
Fransiskaaniluostarin, Rehtorin palatsin sekä lukuisia upeita kirkkoja ja vanhan sataman. 
Kierroksen päätteeksi hieman aikaa omaan käyttöön vanhassa kaupungissa.  
 
4. päivä, 18.5., torstai: Dubrovnik  
Aamiaisen jälkeen mahdollisuus kiertää vanhaa kaupunkia tai Lapadin aluetta tai nauttia 
rantalomasta. Jos on tarpeeksi kiinnostusta, voidaan järjestää lisämaksullinen päiväkierros 
Montenegroon. Illalla on mahdollisuus lähteä aurinkolaskun risteilylle, sitten 
kansantanssiesitykseen tms. 
 
5. päivä, 19.5., perjantai: Bosnia-Hertsegovina 
Nautittuamme hotellissa aamiaisen jatkamme matkaa Bosnia-Hertsegovinaan. Ajamme 
upeaa rannikkotietä pieneen Počiteljin kaupunkiin, joka on aikoinaan ollut turkkilainen 
linnoitus. Lyhyen pysähdyksen jälkeen jatkamme Mostariin, runouden, kiven ja uneliaiden 
pikkukujien kaupunkiin. Täällä yhtyy pohjoinen ja etelä, itä ja länsi. Vanha basaari, 
turkkilainen talo ja useat moskeijat antavat kaupungille erikoisen leiman. Mostarin 
jälleenrakennettu Stari most (Vanha silta) on edelleen kaupungin suosituin nähtävyys, ja se 
löytyy myös Unescon maailmaperintöluettelosta. Opastetun kaupunkikierroksen jälkeen on 
vapaa-aikaa lounaaseen sekä omatoimiseen tutustumiseen paikallisiin käsityöläistuotteisiin 
ja puoteihin. Mostarista ajetaan Splitiin, missä majoitumme hotelliin. 
 
6.päivä, 20.5., lauantai: Split 
Aamiaisen jälkeen lähdemme jalan Splitin keskustaan, jossa komeilee Keisari 
Diocletianuksen palatsi, joka sekin on Unescon maailmanperintökohde. Kävelykierros 
paikallisen oppaan johdolla, sen jälkeen aikaa vapaaseen käyttöön.  

7. päivä, 21.5., sunnuntai: Split 
Päivä on vapaassa käytössä. Splitistä käsin on mahdollisuus tehdä lisämaksullinen retki, 
mm. päiväretki Krkan kansallispuistoon, retki Trogirin kaupunkiin tai kokopäiväretki noin 
tunnin laivamatkan päässä sijaitsevaan Hvarin saarelle. Hvar, joka on äänestetty maailman 
kymmenen kauneimman saarten joukkoon ja jota kutsutaan myös Adrianmeren St. 
Tropeziksi, on Dubrovnikin jälkeen Kroatian toiseksi suosituin matkakohde. Hvar säilyi 
ehjänä Jugoslavian sodalta.  
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8. päivä, 22.5., maanantai: Split-Riika  
Klo 7.30 Aamiaisen jälkeen Splitin lentokentälle. Air Balticin lento lähtee klo 11.50 kohti 
Riikaa, johon saavutaan klo 15:25. Bussilla Pärnuun.  

 

Matkan kokonaishinta (lennot Air Balticilla ryhmäehdoin + maapalvelut) on 1355 €/hlö. 
Lennot, esim. Suomesta, voi ostaa myös itse. Silloin pelkät maapalvelut maksavat 990 
€/hlö. Hintaan sisältyy 7 yötä 2-hengen huoneissa aamiaisineen, lounas tulopäivänä, 
kuljetus tilausbussilla ohjelman mukaan, paikallisopas kaupunkikierroksilla. Matka 
toteutuu, jos ilmoittautuu vähintään 20 henkilöä. 100 € ennakkomaksu lennoista on 
maksettava 28.2.2023 mennessä. Lisämaksu 1hh: 350 €/7 yötä.  

 

Ilmoittautumiset 20.2.23 mennessä osoitteeseen matkat@pss.ee  

 


