AVANTURIST CLUB DMC - HOTEL SV. MIHOVIL
TRILJ ON THE CETINA RIVER DALMATIA - CROATIA
30-55 km pitkät reitit halkovat ainutlaatuista luontomaisemaa Cetina joen laaksossa, Triljin virheillä
vuorilla ja Kamešnica ja Mosor vuorten aukeilla. Matkalla näet monia lähteitä, vanhoja kyliä, luolastoja
jne. Adventurer club – Hotel Sv. Mihovililla on 50 korkealaatuista maastopyörää ja ammattitaitoiset
oppaat jotka johdattavat sinut näille ainutlaatuisille retkille.

DALMATIAN HINTERLAND – BIKING WEEK
Päivä 1 - Saapuminen
Saapuminen Splitiin ja kuljetus Triljin kaupunkiin (n 40min). Check in 3* hotelli Sveti Mihoviliin.
Kaikissa viihtyisissä huoneissa on ilmastointi, satelliitti tv, minibaari, oma kylpyhuone ja wifi yhteys.
Päivä 2 – Cetinan maaseutu > 50 km
Ensimmäinen reitti alkaa Cetinajoen laaksosta Triljistä Hotelli Sv Mihovilin luota Rude lähteelle. Hanin
kylässä nautittujen virvokkeiden jälkeen matka jatkuu Glavicen kautta Alka kaupunkiin Sinjiin missä
tarjotaan jälleen virvokkeita ja vieraillaan Sinjin Madonnan kirkossa ja luostarissa. Vierailu Alka talleille
– Alka on keskiaikainen ratsastuskilpailu jossa ratsastaja yrittää osua peitsellä renkaaseen. 5 km
eteenpäin ja tulemme jälleen Cetinajoelle ja seuraamme joen rantaa takaisi Triljiin ja hotellille.
Päivä 3 – Kamešnica vuori > 40 km
Lähtö hotellilta bussilla 18 km päähän Voštanen kylään. Kamešnica vuoren aukiot eivät ole yhtä
vihreitä kuin Triljissä mutta täällä kohtaat harvaanasuttua ja autenttista seutua jolla on lähes mystinen
ilmapiiri. Virvokkeita kylässä. Vierailu lammas- ja vuohitilalle, maistellaan paikallista ilmakuivattua
kinkkua Pršutanassa 1000 m merenpinnan yläpuolella ja nautitaan virvokkeita vanhassa
vuoristokylässä. Matka jatkuu Rozin kautta Grabiin missä tutustutaan historialliseen myllyyn joka
edelleen jauhaa jauhot kyläläisten käyttöön kuten jo 600 vuoden ajan. Myllyllä tarjotaan virvokkeita.
Illallinen hotellissa.
Päivä 4 – Triljin vihreät rinteet > 35 km
Matka alkaa hotellilta ja kulkee pitkin reittejä joilla pidetään kansainvälisiä pyöräilykisoja. Matkalla näet
viinitarhoja ja paikallista elämään, pysähdys Bravićin kylässä. Vierailu tallille missä 15 hevosta nuorine
ratsastajineen valmistautuu Alkar –ratsastusnäytöksiin. Tämän jälkeen pyöräily jatkuu Gardun vuoren
huipulle ja Tiluriumin arkeologelle alueelle. Tilurium oli Rooman 7. Legioonan sotilasleiri lähes 2000
vuotta sitten! Illallinen hotellilla.
Päivä 5 – Cetina rotko > 40 km
Jälleen lähdemme liikkeelle hotellin edustalta laaksoreittiä halki viinitarhojen kohti Strmendocia ja
sieltä vuoren yli Klarićin kylään. Helpon 10 km ajon jälkeen laskeudumme Cetinan rotkoon. Sieltä
hieman vaikeampi nouseva reitti Vranjačan luolalle. Jälleen 10 km ajoa ja saavumme jälleen vanhaan
kylään missä pääsee tutustumaan paikalliseen vanhaan arkkitehtuuriin. Lyhyt tauko ja luolakäynti ja
paluumatka Triljiin alkaa. Illallinen hotellissa.
Päivä 6 – Joen alkulähteeltä Cetinan laaksoon > 51 km
Bussi kuljettaa meidät 48km päähän Cetinajoen alkulähteelle. Matka alkaa Rijeka-lähtelletä ja jatkuu
halki kauniiden Vrlikan niittyjen vanhalle St Saviorin kirkolle ja Peručajärvelle. Taukopaikka ja
virvokkeita Hrvatačko poljessa. Matka jatkuu kohti Triljiä Lučane ja Suhač kylien halki.
Päivä 7 - Vapaapäivä / Omatoimiretki Splitiin ( UNESCO protected)/ Ratsastusta tai Raftingia
Vaihtoehtoja vapaapäivän viettoon:
- voit käydä Splitin upeassa historiallisessa kaupungissa (kuljetukset ei sisälly hintaan). Splitin
vanhakaupunki on UNESCON maailmanperintökohde.
- voit osallilstua ratsastusvaellukseen ja kokea Kroatian maaseutua hevosen selästä käsin.
- mahdollisuus raftingiin Cetinajoella
Illallinen hotellilla.

Päivä 8 - Paluu
Aamiaisen jälkeen kuljetus Splitiin ja paluulento.

DALMATIAN HINTERLAND – BIKING WEEK
-

lennot Splitiin
8 päivää, 7 yötä Hotelli Sv Mihovil, 7 puolihoitoa, 3 välipalaa
ohjelmassa mainitut retket oppaineen
retkivälineet: maastopyörät Diamond Back ja kypärät
kuljetukset ohjelman mukaisesti, myös lentokenttäkuljetukset
pääsymaksu Triljin kaupunginmuseoon, Tirulijn Arkeologiseen kansallispuistoon, Sinjin
kirkkoona ja luostariin, Alkar talleille ja Grabin myllylle
vakuutus tapaturmien varalle

Huomioitavaa:
- vaikeusaste keskivaikea 2,5 – 3 h päivittäin
- päiväretkien ajankohta 9.30-17.00
- retket on suunniteltu vapaa-ajan pyöräilijöille
Minimiryhmäkoko 8, max 30 henkeä (2x15). Alaikäraja 14 vuotta.
Matkan hinta n 1600€/hlö jaetussa 2hh (touko-heinäkuu, syyskuu), 1400€/hlö helmi-huhtikuu, loka- ja
marraskuu). Matkan lopullinen hinta määräytyy ajankohdan ja lentohintojen mukaan.
Lisävuodealennus 3 henkilö samassa huoneessa – 12%.
Vahvistetut matkapäivät vuodelle 2015
20.06. - 27.06.2015
27.06. - 04.07.2015
04.07. - 11.07.2015
29.08. - 05.09.2015
05.09. - 12.09.2015

