
! ! !
   

 
  Oy Kon-Tiki Tours Ltd • Linnankatu 13 a A 17 • 20100 Turku • Finland • Puh. +358 (0)45 124 2003 • www.kontiki.fi 

MATKAOHJELMA 
271014 

GRP LINDFORS / OPH-ELÄKELÄISET 

KROATIA, UPEA PLITVICE JA KAUNIS RANNIKKO 
21.–26.9.  

Kroatiassa on aurinkoa, kirkasta vettä ja hyvää ruokaa. Se on maa, joka on sopivan kaukana ar-

kihuolistamme. Kroatia ei ole onneksi massamatkailumaa. Mutta matkailumaa kuitenkin! Tämän 
asian huomaa hyvin osaavien matkailuammattilaisten työssä, mutta samalla matkailijoiden yk-
silöllisessä kohtelussa. Pinta-alaltaan kuusi kertaa Suomea pienemmässä Kroatiassa asuu suun-
nilleen saman verran ihmisiä kuin Suomessa. Kroatia on ainutlaatuinen omassa kirjavuudessaan: 

Maisemat, ilmasto ja kulttuuri vaihtelevat tiheästi. Aurinko paistaa, merivesi on lämmin, hei-
näsirkat sirittävät. Lämmintä on! 1.7.2013 Kroatiasta tuli EU:n jäsenvaltio.  

21.9. 

Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla; lounas lentokenttäravintolassa lähtöselvityksen jälkeen. 
Lento iltapäivällä Helsingistä Riian kautta Rijekaan. Rijekan lentokentältä tilausajokuljetus Opatijaan (n. 
20 km).  

Arvokas Opatija on Kvarnerin kuuluisin ja vanhin lomakohde. Opatijan matkailuperinne alkoi Villa An-
giolinasta, joka rakennettiin vuonna 1844.  Ensimmäisten kuuluisuuksien joukossa täällä vieraili vuonna 

1891 Stephanie o.s. Koburg, kruununperijä Rudolf Habsburgin leski. Kaupungin purppuranpunaiset ka-
meliat ja valkoisten magnolioiden voimakas tuoksu on vietellyt 

monen monet muutkin vielä kruunaa-mattomat päät hänen 
jälkeensä. Opatija, kuten esimerkiksi Lovran, on ollut suosittu 
varakkaan väen lomanviettopaikka varsinkin itävaltalaisaikoi-

na, josta katukuvassa ovat yhä todisteena monet kauniit hu-
vilat. Viime aikoina Opatija on kasvattanut suosiotaan talvel-
lakin lukuisten hyvinvointikeskusten vuoksi. Opatijaa korista-

vat kauniit vehreät puistot täynnä kukkia sekä miellyttävät 
kävelypolut, jotka johtavat meren rantaa pitkin viereisiin 
kaupunkeihin.  

Opatijassa majoittuminen rannassa sijaitsevaan Hotel Admira-
liin****.  

Hotel Admiral****, Marsala Tita 139, 51410 Opatija, puh. +385 51 710 444 

Kaikki huoneet (20,5 m2) ovat parvekkeelliset ja merinäköaloin. Huoneiden varustus: hiustenkuivaaja, 
kaapeli-TV, internet-yhteys, kylpyamme/suihku, ilmastointi, minibaari. Hotellissa on niin uima-altaat 
niin sisällä kuin ulkona, kuntosali, spa-tilat, porealtaita, sekä tasokkaat ravintolat. 
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Yhteinen tuloillallinen.  

22.9. 

Aamiaisen jälkeen lähdemme patikoiden Lovraniin rantaa pitkin (n. 7 km). Reitti on erittäin kaunis, melko 
helppo ja tasainen, hyvää lämmittelyä matkan aluksi.  

Lovranin kaupunki tuo kroaateille ensimmäisenä mieleen lov-ranilaiset kastanjat. Sekä villiparsan. Ja 
kirsikat. Myös kauniit yksityishuvilat, joita ovat aikoinaan pystyttäneet keskivertoa varakkaammat kan-

salaiset. Ja viidenneksi laakerinlehden, koska sana lovor tarkoittaa laakeria. Niitähän siellä tietysti 
kasvaa. Lovran on herkuttelijoiden suosiossa, koska siellä järjestetään vuosittain kastanja-, kirsikka- ja 

parsapäivät. Vastapainoksi tarjolla on erinomaisia liikuntamahdollisuuksia, sillä  Lovranista alkaa 12 km 
pitkä kävelytie, joka Ikan, Ičićin ja Opatijan taajamien kautta johtaa kohti Voloskon kylää Kvarnerin 
alueen keskipisteeseen.  

Lovranissa nautimme kevyen lounaan. Paluu takaisin Opatijaan jalkaisin. 

Iltapäivällä vielä tutustumme Opatijan kaupunkiin jalkaisin opastetusti, nautimme illallisen kaupungilla.  

23.9. 

Aamiainen. Patikointia Učkan luonnonpuistossa Opatijan ”yläpuolella”. Sen 
1400 m korkea vuoristo on 20 km pitkä.  

Vuoristo toimii ilmastollisena vyöhykkeenä Kvarnerin lahden yläpuolella. 

Metsissä kasvaa laakeripensaita, kastanjoita, tammia, pyökkejä. Vuoristos-
ta löytyy myös korkeita kukkaniittyjä. Huipulta aukenee upea näköala 
Kvarnerin saarille, Velebitille ja Gorski kotarille. Učkan ominaisuutena on 

erikoinen ilmasto sekä runsas kasvi- ja eläinmaailma. Täällä voi törmätä 
moneen rau-hoitettuun kasviin ja eläimeen, kuten Učkan kelloon (Campa-
nula tomassiniana), hanhikorppikotkaan (Gyps fulvus) tai maakotkaan 
(Aquila chrysaetos). Tämä on hyvä paikka patikoinnin ja luonnon ystäville. 

Luonnonpuistossa on lukuisia eri reittivaihtoehtoja, joista katsomme sopi-
vimman. Lounaspaketti. Iltapäivällä paluu takaisin hotelliin. – Illallinen. 

24.9.  

Aamiaisen jälkeen lähdemme patikoimaan erääseen UNESCO:n maailmanpe-
rintökohteeseen, Plitvicen kansallispuistoon. Se on kaunein ja vanhin kansal-
lispuisto Kroatiassa. Matkaa sinne on bussilla n. 180 km/2,5 h/suunta, mutta 
luonnon upeus korvaa bussissa käytetyn ajan!  
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Plitvicen järvet ovat Kroatian vanhin ja laajin kansallispuisto. 

Sen komeus ja ylivertainen viehättävyys johtuu kalkkikivestä. 
Kalkkikiven muodostumisesta ja sen vaikutuksesta jokivirtaan 
on muotoutunut 16 järven ketju, joka edustaa suurenmoista 

arkkitehtonista luonnon ilmiötä. Sitä ympäröi tiheä metsä, 
jossa asustelevat karhut, sudet ja monet muut harvinaiset 
eläimet sekä kasvilajit. 

Plitvicen patikointi kestää n. 6–8 h. Päivän aikana lounas; illalla paluu takaisin hotelliin, jossa illallinen. 

25.9. 

Aamiaisen nautittuamme lähdemme päiväretkelle Krkn saarelle. Lounas retkellä. 

Krk on Cresin ohella Kroatian suurin ja sinilippuisin saari; sen rannoilla liehuu komeasti jopa 15 puh-
taan veden symbolia. Hyviä rantoja on vielä paljon enemmän. 

Krkin saarelle pääsee helposti ja nopeasti myös huippuseson-
gin aikaan Krkin sillan ansiosta. Krkin lempinimen Insula Au-
rea – Kultainen saari – Krk sai jo antiikin aikana. 

Patikointia, uintimahdollisuus. Saapuminen takaisin Opatijaan 
iltapäivällä. Läksiäisillallinen kaupungilla. 

26.9.  

Aamiaisen jälkeen lähtö hotellistamme. Tutustumme vielä kau-
niiseen Istrian niemimaahan, Motovuniin ja Livadeen ennen kuin 
lähdemme kohti Ljubljanaa, josta paluulentomme Suomeen on 
illalla.  

Motovun on n. 600 asukkaan pikkukylä, joka sijaitsee korkealla muurien ympäröimällä kukkulalla. Kylä 
oli maailmansotien välissä italialaisten asuttama ja sen väestön valtaosa on edelleenkin Italiaa puhu-
via. Kylä on myös tunnettu vuosittaisista kansainvälisistä elokuvafestivaaleistaan. Täällä on runsaasti 
tryffeleitä sekä viiniviljelmiä. 

Ranska ja Italia ovat tunnettuja tryffeleistään, mutta myös Kroatian valkoiset tryffelit lukeutuvat tä-
hän valiojoukkoon. Valkoisten tryffelien keskus Kroatiassa on Livade, jossa v. 1999 on löydetty maail-
man suurin valkoinen tryffeli, painoltaan jopa 1,310 kg!! Sen myötä on Livadekin päässyt Guinnessin 
ennätyskirjaan. 

Päivän aikana lounas. 

Iltalento Finnairilla Helsinkiin klo 19.20–22.55. 

Optio: yöpyminen Hotelli Cumuluksessa 26.–27.9. 

 

FAKTAT MATKASTA: 
Matkakohde:  Kroatia, 6 pvää/5 yötä 

Matkan ajankohta: 21.9.–26.9.2015  

Matkan hinta:  1.285 € / hlö, kun ryhmässä on väh. 30 matkustajaa 

Hintaan sisältyvät: – lounas Helsingissä lähtöselvityksen jälkeen 
  – Air Balticin välilaskullinen menolento Helsinki–Riika–Rijeka, turistiluokassa 
  – Finnairin suora paluulento turistiluokassa Ljubljana-Helsinki 
  – suomalaisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan 
  – viisi yöpymistä tasokkaassa **** hotellissa Opatijassa aamiaisineen 
  – lentokenttäkuljetukset Rijekasta Opatijaan ja Opatijasta Ljubljanaan  
  – ohjelman mukaiset patikointiretket kuljetuksineen (mm. Plitvice, Krk) 
  – ateriat ohjelman mukaisesti (5 illallista, 5 lounasta, lounas-/eväspaketti) 
  osin ruokajuomineen  
 
Hinta ei sisällä: – muita kuin ohjelmassa mainittuja sisäänpääsyj, retkiä, aterioita tai palve-
  luita 
  – matkavakuutusta 
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Hintaan ei lisätä toimisto- tai palvelumaksuja tai laskutuslisiä. 

Lisämaksusta:  – yhden hengen huone, à 85 €/hlö 
  – yöpyminen lentokenttähotellissa 26.–27.9., à 55 €/hlö jaetussa 2 h huonees-
  sa aamiaisineen. 

Maksuehto: Ennakkomaksu 250 € /hlö sopimuksen mukaan. Loppumaksu kuukautta ennen 
  matkan alkua. 

Tarjouksemme on voimassa sitoumuksetta toistaiseksi ja hinta edellyttää väh. 30 osallistujaa. Lähtijä-
määrän ollessa väh. 25 on hinta à 1.325 €/hlö jaetussa 2 h huoneessa.  

Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Oy Kon-Tiki 
Tours Ltd:stä riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, lentovero- tai vi-
ranomaismaksujen noustessa.  

Tällä matkalla vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd / MatkaSenio-

rit. Yritys kuuluu Kilpailu- ja Kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/MjMv, 
SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja.          

 

Ystävällisin terveisin 

  

 

Anne Kajander 
puh. 045 1242003 


