Kroatian kristallinkirkkaat vedet, mielenkiintoiset nähtävyydet, hyvä ruoka ja ystävälliset, vieraanvaraiset
ihmiset takaavat viihtymisen. Loma Makarskan Rivieralla on unohtumaton elämys! Makarskan Rivieralta löydät
useita viehättäviä ranta kohteita, jotka ovat täydellisiä auringonpalvontaan ja uintiin, mutta joista voit tehdä
myös kiinnostavia retkiä ja tutustua kauniisiin luontokohteisiin. Anna myös makuhermojesi tehdä matkojaan ja
nauti paikallisista erikoisuuksista viihtyisissä ranta ravintoloissa.

Hintaan sisältyy:
- meno-paluu liitäntäkuljetus Kuopion lentokentälle
- suorat lomalennot Kuopio - Split – Kuopio
- sämpylä ja virvoitusjuoma lennon aikana
- meno-paluu lentokenttäkuljetukset kohteessa
- majoitus Meteor **** valitussa hotellissa 2 hengen
huoneissa
- hotelliaamiaiset
- Apollomatkojen kohdeoppaan palvelut kohteessa
- Sisä-Savon matkanjohtaja mukana matkalla

Lentoaikataulu; Croatian Airlines
18.9. Kuopio – Split
19:35 – 22:00
25.9. Split – Kuopio
14:30 – 18:40

Lisämaksusta:
- Puolihoito 67€/hlö/viikko
Puolihoito sisältää aamiaisen ja illallinen ilman
ruokajuomia
- Retket kohteessa
Bussireitti 1. RAUTALAMPI – SUONENJOKI - KUOPIO
Bussireitti 2. VESANTO – TERVO – KARTTULA - KUOPIO
Toimistomaksu 12€/varaus
Mika K. Niskanen Oy
Y-Tunnus: 1547180-9
Rekisteritunnus: 4011/03/MjMv

Vastuullinen
matkanjärjestäjä:

Pidätämme oikeuden muutoksiin
Pohjolankatu 5, 74100 Iisalmi
E-mail: iisalmi@matkasavo.fi
Tel: 040-741 8001
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Meteor ****
Meteorissa on erinomainen sijainti rantakadulla. Hotellilla on sisä- ja ulkouima-allas, jacuzzi, sauna ja kuntosali.
Voit halutessasi ostaa puolihoidon tai jos haluat vaihtelua hotelliaterioille, löydät lukuisia ruokapaikkoja aivan
hotellin ulkopuolelta rantakadun varrelta.
Meteor koostuu kahdesta siivestä, ja sijaitsee rantakadulla Makarskan Rivieralla. Allasalueella on merivesiallas
sekä maksuttomia aurinkotuoleja ja -varjoja. Allaspyyhkeet panttia vastaan. Allasbaari. Jacuzzi. Sisäallas (25
metrin radoilla) on maksuton hotellin asiakkaille, mutta on avoin myös muilla lisämaksusta.
Buffetravintola ja kahvila. Päiväaktiviteetteja, ja jonain viikkoina järjestetään myös iltaohjelmaa kuten
tanssiesityksiä. Maksuton kuntosali. Sauna ja hierontaa lisämaksusta. Pieni leikkipaikka. Kampaaja lisämaksusta.
Maksuton wifi, jonka salasanan saa vastaanotosta sekä internetkahvila vastaanotossa. Lentokenttäkuljetus
pysähtyy noin 300 metrin päähän hotellilta, matkatavarat tulee kuljettaa hotellille itse. Paikallisliikennettä.

Kahden hengen huoneita, joissa parivuode tai kaksi erillistä vuodetta. Kokolattiamatto. Tv satelliittikanavilla.
Minibaari. Maksuton wifi, ilmastointi ja tallelokero. Hiustenkuivain. Kylpyamme/suihku ja wc. Parveke.
Siivous 7 krt/viikko. Huonekoko: noin 19-24 neliömetriä
Soveltuu enintään: 2 hengelle/2-3 hengelle
Etäisyys rannalle 10 m
Etäisyys keskustaan 500 m
Julkinenliikenne 300 m
Lähin kauppa 200 m
Uima-altaiden lukumäärä 2; Sisäuima-allas, Meriallas, Aurinkovarjot
Kroatia kohdetiedot
Aikaero:
Kello on tunnin vähemmän kuin Suomessa.
Kieli:
Kroatia. Turistikohteissa useimmat puhuvat englantia tai saksaa.
Valuutta:
Kroatian kuna (HRK). Tarkista ajantasainen vaihtokurssi pankista tai valuutanvaihtotoimistosta.
Hyvä tietää: Uloskirjautuminen kaikissa Kroatian hotelleissamme on klo 10.00.
Matkatavarat: Ruumaan menevä matkatavara maksimissaan 15kg/hlö. Käsimatkatavara 8kg/hlö.

Matkalla vaaditaan passi tai viranomaisen myöntämä henkilökortti.
Matkustusasiakirjan tulee olla voimassa koko maassaolon ajan.

Mika K. Niskanen Oy

Y-Tunnus: 1547180-9

Rekisteritunnus: 4011/03/MjMv

Kotipaikka Iisalmi

