
 

 

MARJIS VIKTORSIN LEMPEÄN LIIKUNNAN HYVINVOINTIMATKA 50 + 

ADRIANMEREN RANNALLE KROATIAAN 4-11.6.2019 
 

 

Kroatia on yksi Euroopan suosituimmista matkakohteista, 

sen puhdas ja kaunis luonto houkuttelevat nauttimaan 

luonnon tarjoamista monipuolisista mahdollisuuksista. 

Kesäkuu on Adrianmeren rannalla lämmin, lämpötilat 

nousevat helposti lähellä 30 astetta ja merivesikin on jo 

lämmintä.  Matkan aikana majoitutaan Amadria Parkissa 

Sibenikissä. Meren läheisyys ja hyvät puitteet 

rentouttavalle hyvinvointilomalla takaavat onnistuneen ja 

rentouttavan lomaelämyksen.  

 

MARJIS VIKTORS on fysioterapeutti, kuntoutuksen ja 

vanhustyön asiantuntija, Green Care -ohjaaja, 

Ikäinstituutin aluekouluttaja.  Marjiksella on pitkä kokemus esimiestyöstä terveydenhuollossa, vanhustyössä sekä 

projekteissa. Nykyisin Marjis ohjaa mm. soveltavan liikunnan ikääntyvien ryhmiä, toimii 

kouluttajana/luennoitsijana. 

 

Tervetuloa mukaan Kroatiaan! 

 

Hinta: 1199€/hlö/H2. 

Sitovat ilmoittautumiset 22.2.2019 mennessä. Matka toteutuu, mikäli 15 lähtijää (max. 18)  

 

Lisämaksusta: H1-lisä +179€/hlö. Ruokajuomat illallisella omakustanteisesti. 

 

Matkaohjelma 

4.6. | Yhteiskuljetus Turusta Helsinki-Vantaan lentokentälle, jonne saavumme 2h ennen lähtöä. Suora lento 

Splitiin. Lentokenttäkuljetus hotellille ja majoittuminen.  

 

5.6.  – 10.6. | Aamiainen ja illallinen hotellilla. 

Kehon herättely kevyellä aamuliikunnalla ja iltapäivällä teemallinen liikuntahetki  

 

Retkiohjelma, tarkat retkipäivät myöhemmin 

* Opastettu kaupunkikierros Sibenikissä (kesto noin 3h) 

* Opastettu kaupunkikierros Splitissä 

* Retki viinitilalle sis. viininmaistajaiset ja pientä purtavaa (kesto noin 2h) 

 

11.6.| Aamiainen hotellilla. Hotellihuoneiden luovutus klo 11.00. Kuljetus kohti Splitiä, opastettu kaupunkikierros 

ja vapaa-aikaa kaupungilla. Kuljetus lentokentälle, Finnairin suora lento Helsinkiin. Paluukuljetus lähtöpysäkeille.  
 

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.  

 

Hinta sisältää:  MARJIS VIKTORSIN Hyvinvointiohjelma * suorat lennot Helsinki – Split - Helsinki * majoitus jaetussa 

kahden hengen huoneessa  * lentokenttäkuljetus kohteessa * lentokenttäkuljetus kotimaassa * hotelliaamiaiset 

* Hotelli-illalliset (buffet)* 

Lomakohteemme Sibenik 

Sibenikissä asuu n. 51 000 asukasta ja se sijaitsee keskisessä 

Dalmatiassa kauniissa ja historiallisessa ympäristössä. 

Kauniit kivitalot, kapeat kujat ja historialliset rakennukset 

luovat tälle kaupungille ainutlaatuisen tunnelman. 

Kaupungin silhuetti on helposti tunnistettava kauniista Sv. 

Jakovin katedraalista, joka on näyte eurooppalaisesta ja 

kroatialaisesta arkkitehtuurista. Sibenikin vanhakaupunki 

kuuluu UNESCOn maailmanperintölistalle. Sibenikissä on runsaasti kahviloita, suuri tori kaupungin keskustassa 

sekä lukuisia ravintoloita illanviettoja varten, ostosmahdollisuuksia unohtamatta.  

 



Hotelli Jakov sijaitsee Amadria Parkissa, joka on kaunis lomakohde n. 6km Sibenikin keskustasta. Matkaa 

lentokentältä n. 60km. Solaris Resort on lomakeidas, joka tarjoaa kauniit puitteet rentouttavaan lomaan. Hyvät 

uimarannat, uima-altaat, kylpyläosasto, perinnekylä ravintoloineen sekä paljon muuta. Solaris Resortista kulkee 

linja-auto Sibenikin keskustaan tasaisin väliajoin. 

 

Majoittuminen:  

Hoteli Solaris 86, 22000, Šibenik, Croatia 

Jakov on ylellinen 4* hotelli, joka on täysin remontoitu. Ulkouima-allas. Spa-osasto 

lisämaksusta.  

 

Rauhallinen sijainti meren rannalla. www.amadriapark.com/en/hotels/hotel-jakov   

Huonevarustelu: ilmastointi, suihku/wc, tv, minibaari, ranskalainen parveke 

 

Lennot:  4.6  Helsinki 18.00  -  20.00 Split 

11.6. Split 20.50 – 00.40 Helsinki (+1) 

Bussikuljetus: Naantali – Raisio – Turku - Kaarina – Piikkiö – Helsinki –Vantaan lentoasema 

Peruutusehdot: 121 – 65vrk ennen lähtöä perimme 100€ peruutuskuluina, 64-34vrk ennen 250€, 34vrk-21vrk 

ennen matkan alkua perimme 50% matkan hinnasta, alle 21vrk 100% matkan hinnasta 

Muuta: Ennakomaksu 250€ laskutetaan 2vkoa varauksen teon jälkeen, loppumaksu 40 vrk ennen lähtöä. 

Loppuohje toimitetaan noin 2-3 vkoa ennen lähtöä.  

Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista.  Pidätämme oikeuden aikataulun muutoksiin. 

Toimistomaksu: 10€ (varaus/lähetetty lasku) 

 

Tiedustelut ja varaukset:  

Liikuntatiedustelut:  

Marjis Viktors GerTime 

www.gertime.fi 

marjis@gertime.fi  

+358402628330  

        

Luostarinkatu 18 info@naantalinmatkakauppa.fi 

21100 Naantali www.naantalinmatkakauppa.fi 

02 432 1277   
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