ADVENTURE CLUB DMC - HOTEL SV. MIHOVIL
TRILJ ON THE CETINA RIVER - DALMATIA - CROATIA
SEIKKAILUVIIKKO, AKTIIVINEN LOMA CETINA JOELLA KROATIASSA! TÄSSÄ LOMA TEILLE
JOTKA HALUATTE KOKEA LUONNON IHMEITÄ, SEIKKAILUJA JA ELÄMYKSIÄ KROATIASSA!
Tule mukaan urheilulliselle, rentouttavalle lomalle Dalmatian kauneimmalle joelle. Hengitä syvään
raikasta ilmaa, vapauta mielesi ja aktivoi itsesi. Seikkailuviikko on unohtumaton kokemus:
kanoottisafari, maastopyöräilyä, kajakkiretki, raftingia koskissa, ratsastusta ja vaellusta –
elämyksiä jotka varmasti innostavat sinua ja ystäviäsi!

ADVENTURE MULTISPORT WEEK II
Päivä 1 (Lauantai) - 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 (Sunnuntai) – Kanootti- safari
Aamiaisen jälkeen ajamme 15 minuuttia Hanin kylään mistä opastettu kanoottisafari alkaa. 2-4 hengen
kanootit vievät 2,5 tunnin safarille Cetina-joelle. Rauhallisesti virtaava ja kristallinkirkasvetinen Cetina joki
ja sen sivujoet halkovat Sinjin laaksoa. Nauti lintujen laulusta ja kesäisestä lämmöstä lipuessasi hiljaa
joen pintaa pitkin. Safari päättyy hotellille. Loppupäivä on vapaata aikaa, voit tutustua itsenäisesti
lähiympäristöön tai rentoutua hotellin uima-altaalla. Illallinen hotellilla.

Päivä 3 (Maanantai) – Maastopyöräilyä
35 kilometrin pituinen pyöräretki alkaa hotellilta ja johtaa Cetinan jokilaaksosta Grab joen suulle. Grabissa
tutustutaan historialliseen myllyyn joka edelleen jauhaa jauhot kyläläisten käyttöön kuten jo 600 vuoden
ajan. Myllyllä tarjotaan virvokkeita. Matka jatkuu Rude lähteelle missä voi uida lähdevedessä. Illallinen
hotellissa.

Päivä 4 (Tiistai) – Kanootti & Kajakkiretki - Kanjoni
Aamiaisen jälkeen kuljetus Čikotina Lađan kylään Cetinajoella. Sieltä alkaa 3 tunnin retki yhden Euroopan
kauneimman ja koskemattoman kanjonin halki. Kanjonin henkeäsalpaava kauneus, vaikuttavat
kalliomuodostelmat, Välimerellinen kasvusto ja yli 100 metriä korkeat seinämät tekevät retkestä
ikimuistoisen. Illallinen hotellissa.

Päivä 5 (Keskiviikko) - Rafting
Aamiaisen jälkeen kuljetus Penšićin kylää mistä raftingretki alkaa. Jokaiseen raftiin mahtuu 5-8 henkeä.
Koskireitin pituus on n 11 kilometriä ja vaikeusaste 2-4. Tämä on unohtumaton kokemus ja saa
ihastumaan tähän kauniiseen jokeen. Retki päättyy Omišin kylään missä Cetinajoki laskee mereen,
tutustumiskierros kylässä. Kuljetus takaisin hotellille ja illallinen hotellilla.

Päivä 6 (Torstai) Vapaata aikaa / Retki Splitiin ( UNESCO protected)/ Ratsastusta
Vapaapäivänä voit valita eri vaihtoehdoista:
- 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.
Illallinen hotellilla.

Päivä 7 (Perjantai) Vaellus
Vaellusretki Triljin vihreille vuorille. Aamiaisen jälkeen n klo 10 vaellamme tallille missä 15 hevosta nuorine
ratsastajineen valmistautuu Alkar –ratsastusnäytöksiin. Tämän jälkeen vaellus jatkuu rauhallisesti Gardun
vuoren huipulle ja Tiluriumin arkeologelle alueelle. Tilurium oli Rooman 7. Legioonan sotilasleiri lähes
2000 vuotta sitten! Leiriltä vaelletaan edelleen vuoristoisella alueella, viinitarjoilla ja edelleen Bravićin
kylään missä meillä on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua paikallisten luonnonmukaiseen elämään.
Pysähdys ja virvokkeita maatilalla. Paluu hotellille ja illallinen

.

!!!! Opcija Canyoning – Zadvarje – vaihtoehtoinen vaellusretki, maksetaan paikan päällä
Aamiaisen jälkeen klo 10 kuljetus Zadvarjen kylään mistä vaellus Cetinan 200 metriä syvässä kanjonissa
alkaa. Matkalla näemme lukuisia vesiputouksia ja järviä, merenalaisia tunneleita ja ainutlaatuisen
Gubavica putouksen (38 m). 3-4 tunnin vaellus halki koskemattoman villin luonnon, läpi tunneleiden ja
uinti raikkaissa järvissä tekee tästä kokemuksesta unohtumattoma!
.

Päivä 8 (Lauanta) - Paluu
Aamiaisen jälkeen kuljetus Splitiin ja paluulento.

The ADVENTURE MULTISPORT WEEK II – paketti sisältää:
-

lennot Splitiin
8 päivää, 7 yötä Hotelli Sv Mihovil, puolihoito
ohjelmassa mainitut retket oppaineen (Opcijan retki sovitaan erikseen)
retkivälineet: kanootit, raftit, kajakit, pyörät
vierailut 3 kylässä, virvokkeet
kuljetukset ohjelman mukaisesti, myös lentokenttäkuljetukset
pääsymaksu Triljin kaupunginmuseoon
vakuutus tapaturmien varalle

Minimiryhmäkoko 8, max 30 henkeä (2x15). Alaikäraja 11 vuotta.
Matkan hinta n 1600€/hlö jaetussa 2hh. Matkan hinta määräytyy ajankohdan ja lentohintojen mukaan.
Lisävuodealennus 3 henkilö samassa huoneessa – 12%.

AVANTURIST MULTISPORT – WEEK II
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
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