
Matka Kroatian Makarskan Riviera 25.9 – 2.10.2019 

              

 
 
  
Matkalle lähdemme 25.9 Marolankadun pysäkiltä klo 3.15. Finnairin lento AY 1841 konetyyppi 
A320 Helsingistä lähtee klo 7.05. Perillä Splitissä olemme klo 9.05 paikallista aikaa, joka on tunnin 
jäljessä meidän kesäajastamme. Lentoaikamme on siis 3 tuntia.  
Kuljetus Splitin lentokentältä Makarskan Rivieeralle kestää n. 1h 30 min.  Apollo-matkojen opas ei 
ole yleensä mukana lentokenttäkuljetuksissa. Hotellimme on 4- tähden hotelli 
Meteor.  Uimarannalle 10 m keskustaan 500 m. Meteor koostuu kahdesta siivestä, ja sijaitsee 
rantakadulla Makarskan Rivieralla. Allasalueella on merivesiallas sekä maksuttomia aurinkotuoleja 
ja -varjoja. Allaspyyhkeet panttia vastaan. Allasbaari. Jacuzzi. Sisäallas (25 radoilla) on 
maksutonhotellin asiakkaille, mutta on avoin myös muilla lisämaksusta.  
 

 



    Kuva huoneesta 

 

 
 

Kahden hengen huone 
Kahden hengen huoneita, joissa parivuode tai kaksi erillistä vuodetta. Osa huoneista on 
remontoitu ja sisustettu modernisti. Remontoimattomissa huoneissa on kokolattiamatto. Kaikissa 
huoneissa on teen ja kahvin keittomahdollisuus. Tv satelliittikanavilla. Minibaari. Maksuton wifi, 
ilmastointi ja tallelokero. Hiustenkuivain. Kylpyamme/suihku ja wc. Parveke, osassa huoneita 
pienempi parveke. Siivous 7 krt/viikko. 

Huonekoko:noin 19-24 neliömetriä 

 

Ennakkomaksu 150,00€ maksettava  20.5. mennessä 
 

Matkan loppumaksu on maksettava 8.8. mennessä.  
  
1h huone   =  1.004,00€ / henkilö/aamupalalla 

2h huone    =    709,00€ / henkilö/aamupalalla 

  
-jos haluat puolihoidon hotellista (67/hlö/vko), se pitää tilata ennakkoon. Maksu peritään matkan 
loppumaksun yhteydessä. Samassa huoneessa majoittujilla on oltava samat ateriat 
 

Muista vähentää ennakkovarausmaksu.  

  
Retki Dubrovnikiin Hinta 70€.  Päivä määräytyy myöhemmin ja toteutuu, jos lähtijöitä on 
vähintään 26.   
Ruoka ja juoma eivät sisälly retken hintaan.   
 
HUOM! Jokaisen lähtijän tulee ilmoittaa Lealle 

 

-etu- ja sukunimi siinä muodossa kuin se on kirjoitettu passiin 

 



-syntymäaika pv kk vvvv 

 

-yksi kännykkänumero/huone 

 

-retkille osallistuminen  

 

-ruokaallergiat 

 

Matkatavaroita lennolle saa ottaa enintään 23 kg+ 8kg. Muistathan, ettei nesteitä ja teräviä 
esineitä käsimatkatavaroihin. Jos tekoniveliä, tahdistimia ja lääkkeitä, kannattaa ottaa todistukset 
ja reseptit mukaan 

 

 Helsingin kentällä on vessoissa turvatarkastuksen jälkeen vesipisteitä, joissa voi täyttää 
vesipullot. 

 

 Biokovosin rinteillä kasvaa oliivi- ja viiniviljelmät, joiden antimista ja muista paikallisista herkuista 
nautit viihtyisissä rantaravintoloissa. 

 

 
 

Maassa puhutaan kroatiaa,  ja myös turistikohteissa englantiakin. 

 

Kroatian rahayksikkö on  Kuna (HRK)  (16.5. kurssi 1€ = n. 7,42 HKR ja 1 HKR = n.0,13€). Kohteessa 
on myös valuutanvaihtopisteitä ja automaatista voi nostaa suoraan kunia luottokortilla. Yleensä 
kohteessa kurssi on parempi kuin Suomessa jo vaihdettaessa. Moni turisteille suunnatuista 
rantakadun kaupoista ja ravintoloista ottaa myös euroja, mutta kurssi on näissä huono ja 
suosittelen vaihtamaan kunia maksuvälineeksi. 

 

Hintataso: Lounas n. 12,€ vesi 1l n. 1-1,5€ , ei kovin paljon edullisempaa kuin Suomessa 

 

Sähkö on 220V. Adaptereita ei tarvita. 

 

Lämpötila syyskuussa Päivän ylin 23°C, alin 15°C ja veden lämpötila 23°C 

 



Altaita ja ranta. Hotellissa on allasalue kahdella altaalla Yksityiset vuokraajat vuokraavat rannalla 
aurinkotuoleja ja -varjoja. Ranta on pyöreäkivinen ja melko syvä. 

 

Maksuttomat aurinkotuolit ja -varjot altaalla. Allas- ja rantapyyhkeet panttia vastaan. 

 

 Hotellilla on  kuntosali, kampaamo ja hieronta. 

 

Muita palveluita: Vastaanotto, pankkiautomaatti, tallelokero huoneessa, hissi, 
matkamuistomyymälä, internet yleisissä tiloissa, internet huoneessa, ilmastointi, ohjelmaa 

 

Sijainti: Etäisyys rannalle 10 m, keskustaan 500 m, julkinenliikenne 300 m, lähin kauppa 200 m 
 

 

Matkan päivät ovat omatoimisia tutustumis- ja osallistumispäiviä. Suomenkielinen opas 
tavattavissa hotellissa tai puhelimitse. Suomioppaan päivystysnumero tulee jokaisen asiakkaan 
matkalippuun. Retkiä eri puolille Kroatiaa  on tarjolla monenlaisia. 

 

Paluulento Finnairn lento AY1842 konetyyppi A320 Helsinkiin lähtee Splitistä klo 9.55 paikallista 
aikaa ja on Helsingissä 13.45 Suomen aikaa. Bussikuljetus välittömästi Lahteen. 

 

Hyvää matkaa kaikille 

toivoo Lea 

 

Ps. Jos heräsi kysyttävää, älä epäröi soittaa puh. 040 867 8507 

Myös peruutuspaikkoja kannattaa kysyä. 

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Apollomatkat. Lisätietoja saat matkanjärjestäjän sivuilta. 

 

 


