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Kroatia 4.-9.10.2018 
 

             

Lennot Norwegian  
4.10. Helsinki – Split D8 480 kello 08:30-10:30 
9.10 Split – Helsinki D8 481 kello 11:15-15:10  
 
Majoitus 
Hotel Globo Split**** 
Lovretska 18, 21000 Split, Croatia 

 
 

4.10. Torstai  
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jossa matkanjohtaja odottaa kello 7:00. Siirtyminen 
lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen kautta lennon lähtöportille. Norwegianin lento lähtee kello 
08:30. Perille saavutaan kello 10:30 paikallista aikaa. Bussi odottaa kentällä ja kuljetus Splitin vanhaan 
kaupunkiin. (Bussi vie matkatavarat hotelliin ja ne ovat siellä säilytyksessä sisäänkirjautumiseen asti.)  
 

Lounas Uje ravintolassa, tämän jälkeen ravintoloitsija kertoo Uje brändistä ja 
tuotteista. 
 
Opastettu kiertokävely Splitissä, jonka aikana kuullaan kaupungin historiaa ja 
nähdään tärkeimmät nähtävyydet.  
 
Kaupungin historia ulottuu aina 1700 vuoden päähän.  Kaupunki on saanut 
alkunsa siitä, kun Roomaan keisari Diocletian päätti rakennuttaa palatsinsa 
niemimaalle lähelle Roomalaista kaupunkia Salonaa. Palatsi on vuosien aikana 

kasvanut maan toiseksi suurimmaksi kaupungiksi. 
 
Halutessa voidaan käydä myös paikallisessa supermarketissa ja leipomossa. (Kalatori avoinna vain 
aamulla kukka-, vihannes- ja hedelmätorit avoinna iltapäivään. Näillä voidaan vierailla omatoimisesti.)  
 
Kävely hotellille ja sisäänkirjautuminen hotelliin kello 14.00. Yhteinen päivällinen hotellissa. 
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5.10. Perjantai  
Aamiainen hotellissa. Bussikuljetus (noin tunti) 
Krkan luonnonpuistoon. Puistoon tutustutaan 
omatoimisesti kävellen pitkin puusiltoja, 
nauttien runsaista metsiköistä ja  upeista 
vesiputouksista. 
 
Kalalounas perheen pitämässä Cantinetta 

ravintolassa Skradissa. Ravintolassa tarjoillaan 

tuoreita paikallisia tuotteita. Ravintola on 

tunnettu kala- ja lammasruuista.  
 
Paluumatkalla voidaan pysähtyä Sibenikin kaupunkiin kahville ja vierailla St James katetdraalissa.  
 
Kuljetus Splitiin ja vapaata aikaa. Yhteinen päivällinen lisämaksusta. 
 

6.10. Lauantai 
Aamiainen hotellissa. Vierailu lihajalostamossa Vrgoracissa, jossa teurastamo, lihan käsittelyä ja 
lihankuivausta. Tehtaalla vierailu 10 hengen ryhmissä, turvallisuus- ja hygieniasyistä. Vierailun aikana 

kuullaan yrityksen menestystarina ja maistellaan tuotteita, kuten kuuluisaa prosciuttoa. 
  

Pivac on tunnettu Kroatialainen lihantuottaja Vrgoracin 
kylästä. Perheyritys on kasvanut 1500 työntekijän ja 4 
tuotemerkin menestyneeksi yritykseksi. Pivac vie 
lihatuotteita Eurooppaan  ja heillä on tehtaita  ympäri 
Kroatiaa. 
 
Tehdasvierailun jälkeen käynti Vrgoracin tasangoilla 
tutustumassa hedelmien ja kasvien viljelyyn.  Alueen 
mansikoita, rypäleitä, kirsikoita, omenoita, persikoita ja 
monia muita hedelmiä ja kasviksia myydään alueen 
marketteihin ja suoramyyntitiloille.  

 
Tapaaminen paikallisen viinintuottajan kanssa ja vierailu hänen ekokirsikkatarhassa. Maistiaisten 
jälkeen tutustutaan viiniviljelyksiin kävellen ja kuullaan viiniviljelystä.  
 
Perinteinen lounas viljelmillä ja samalla viiniesittely ja mahdollisuus maisteluun. 
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Kuljetus Sestanovacin kylään, jossa vierailu aasitilalla. Tilalla noin 100 aasia ja muutama hevonen.  
Tila myy aasin maitoa ja on menestynyt siinä hyvin. Aasi tuottaa 100-200 ml maitoa (loput annetaan 
aasivarsoille), joten maito on hyvin kallista. Maito on makeaa, lisää immuniteettia, auttaa allergiaan 
ja keuhkoputken tulehdukseen, tästä syystä sitä ostetaankin.  
 
Tilan omistaja esittelee tilan ja eläimet ja näyttää miten lypsetään, mahdollisuus maistaa aasin 
maitoa. 
 
Paluu hotellille ja vapaata aikaa.  Yhteinen päivällinen lisämaksusta. 

7.10. Sunnuntai  
Aamiainen hotellissa ja lähtö vierailulle Splitin satamasta Bracin saarelle. 
 
Saarella vieraillaan oliiviviljelmillä ja isäntä kertoo viljelystä saarella, sen hyödyistä ja haitoista. Vierailu 
myös tuotantolaitoksessa, jossa puristetaan oliivit öljyksi.  
 
Postirassa järjestettiin tänä vuonna maailman ensimmäiset oliivinpoimintakilpailut. Loka-marraskuu 

on oliivin poiminta-aikaa, joten mahdollisuus osallistua oliivin poimintaan. 
 
Lounas Konoda Gustirnassa, joka on tyypillinen dalmatialainen taverna. Tarjolla  kalaa, merenantimia, 
mustaa risottoa, lammasta… 
 
Vierailu paikallisella saippuan valmistajalla Brac Fini Sapunilla. He valmistavat saippuat paikallisesta 
oliiviöljystä ja yrteistä. Kaikki saippuat ovat käsinvalmistettuja ja –leikattuja, joten jokainen saippua on 

erilainen. Vierailulla tutustutaan tuotantotiloissa ja nähdään, kuinka saippua valmistuu. Brac Fini 

Sapunin tuoteet ovat suosittuja tuliaisia. 
  
Vapaata aikaa Postirassa ja paluu Splitiin. Yhteinen päivällinen lisämaksusta. 

8.10. Maanantai  
Aamiainen hotellissa ja lähtö Klisiin, jonne noin 20 min ajomatka. Vierailu Stella 

Croatica perheyrityksessä, joka valmistaa dalmatialaisia herkkuja, kuten hilloja, 

kakkuja, grappaa, oliivitahnaa, oliiviöljyä ja muita tuotteita paikallisista raaka-
aineista.  
 
Stella Croatica rakennutti kopion perinteisestä dalmatialaisesta kylästä, jossa 

he järjestävät maistiaisia ja leivontanäytöksiä. Alueella tuoksupuutarha, 

kasvitieteellinen puutarha ja tehdas. Ryhmälle esitellään kylää ja kerrotaan, 
miten ihmiset ennen elivät tällä alueella. Lisäksi kuullaan yrityksestä ja sen 
toiminnasta. Vierailun jälkeen maistiaiset. 
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Käynti Klisin linnoituksessa. Loppupäivä vapaata. Yhteinen päivällinen Bajamonti-ravintolassa. 
 

 

9.10. Tiistai 
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus.  
 
Kuljetus lentokentälle, jossa ollaan noin kello 10:00. 
Norwegianin lento Helsinkiin lähtee kello 11:15 ja saapuu 
Helsinkiin kello 15:10. 
 
 

 

Matkan hinta 1415 €/henkilö, 2 hengen huoneessa /kun 30 lähtijää 
 

Hintaan sisältyy 
- lennot Helsinki - Split - Helsinki Norwegianin lennoilla turistiluokassa 
- matkustajamaksut ja lentokenttäverot 
- matkatavarat; 1 laukku ruumaan, max 23kg ja käsimatkatavara 8kg 
- 5 yön majoittuminen 2 hengen huoneissa aamiaisella 
- bussikuljetukset ohjelman mukaan 
- Forssan Matkatoimiston matkanjohtaja 
- englanninkielinen matkanjohtaja/opas vierailuilla 
- päivällinen hotellissa 4.10. 
- lounas 4.10. Uje ravintolassa 
- 3 ruokalajin lounas ruokajuomineen 5.10. Krkassa 
- lounas 6.10. viinitilalla 
- 3 ruokalajin lounas ruokajuomineen 7.10. Konoda Gustirnassa 
- maistiaiset Stella Croatica 
- päivällinen 9.10. 
 
 
   

Lisämaksusta 
- 1 hengen huone 130€ 
- puolihoito hotellissa (päivällinen) 25 €/henkilö/vrk 
 

http://www.mach2maintenance.com/
http://www.fmtours.fi/


 
                                         

 
 

 Forssan Matkatoimisto Oy 

        Alv rek 
 Kartanonkatu 9     Y-tunnus 0230966-9 
 30100  Forssa     SMAL 11695 
Puhelin 020 775 7700     KKV 3020/00 MjMV 
   
Internet www.fmt.fi      
       
  

  

Hintaperuste: Hinta perustuu 2.1.2018 tiedossamme oleviin hinnastoihin ja viranomaismaksuihin. 
Mikäli ne muuttuvat, pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin.  
 
Lisäksi hinta edellyttää hintarivillä mainitunkokoista ryhmää, ja että varaukset saadaan tilauspäivänä 
tehtyä tarjoustamme vastaavasti. Oikeus muutoksiin pidätetään, kunnes varaukset on tehty ja 
vahvistettu. 
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