Kroatiaan
kalastamaan
14-21.9.2014
Tällä kertaa lähdemme
erilaisten tonnikalojen
ja miekkakalan pyyntiin
Kroatian Zadariin
kristallinkirkkaiden
vesien äärelle.
Kokeneen kapteenimme
Jurican ja hänen
Arvor 250 AS veneensä
kanssa suuntaamme n.
1,5 tunnin ajomatkan
päähän Zadarista, ja
yritämme erilaisilla
kalastusmuodoilla
saada isoa tonnikalaa.
Miekkakalan pyynti
tapahtuu yöllä, mikä
lisää jännitystä
entisestään.
Tervetuloa mukaan!
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Ajankohta:
14-21.09.2014
Matkan kesto: 1 viikko
Matkan hinta:
		
1490€ kahden hengen majoituksessa
		
1690€ yhden hengen majoituksessa
		
790€ ilman kalastusta kahden hengen majoituksessa
Hinta sisältää:
		
Reittilennot Helsinki-Split-Helsinki Frankfurtin kautta
		
Majoituksen valitussa huonetyypissä Ina-huoneistoissa tai 		
		
vastaavassa
		
Lounaspaketit kalastuksen aikana
		
Kalastusta kolmena päivänä ja yhtenä yönä (yökalastuksella
		
säävaraus )
		
Kalastuslupamaksun.
		
Suomenkielisen matkanjohtaja palvelut
Hinta ei sisällä:
		
Palvelurahaa n. 10€ per päivä per henkilö
Matkaohjelma:
14.9.2014
Lähtö Helsingistä aamulla Lufthansan koneella klo 06.20. 		
		
Tulo Kroatian Splitiin klo 11.35. Lentoasemalta jatkamme autolla
		
kohti Zadaria, jonne on matkaa n. 130km. Ajamme kaunista
		
rannikkotietä Adrianmeren maisemia ihaillen. 			
		
Zadarissa majoitumme huoneistotyyppiseen majoituspaikkaan.
15.9.2014
Kalastusta
16.9.2014
Vapaata. Lisämaksusta voimme tehdä esim. puolipäiväretken
		
tutustuen paikallisiin nähtävyyksiin.
17.9.2014
Kalastusta
18.9.2014
Päivä vapaa ja yöllä kalastusta
19.9.2014
Vapaata.
20.9.2014
Kalastusta
21.9.2014
Kotimatka alkaa aamulla. Lähdemme kohti Splitiä, jonne 		
		
saavumme n. klo 11.00. Kone lähtee klo 13.55 ja Helsinkiin 		
		
saavumme n. klo 22.30
		
Varaukset ja lisätiedot:
		
Saro Tour /Pauli Gröhn 0500-811890 tai pauli.grohn@pp.inet.fi tai
		
pauli@sarotour.com. Varauksen voi myös tehdä suoraan
		
www.sarotour.com.
Maksut:

Varausmaksu on 400€ henkilöltä ja loppumaksu erääntyy 1.8.2014

Huom.:		
		
		
		
		

Ostamme ennakkomaksulla lentoliput, ja koska ne perustuvat
lentoyhtiöiden edullisimpaan hintaluokkaan niissä ei ole 		
peruutusoikeutta.
Suosittelemme kattavan matkavakuutuksen ottamista ennen
varausmaksun suorittamista.
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Kolme
päivää ja
yksi yö:
Kalastusta
antoisilla
vesillä
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Ina - huoneistot

Mäntyjen ympäröimä Ina Apartments on
vain 400 metrin päässä hiekkarannalta.
Huoneistot ovat hyvin varustettuja ja niissä
on satelliitti-tv sekä ilmastointi. Asukkaiden
käytössä on ilmainen Wi-Fi.
Huoneistoissa on keittiövälineet, pyyhkeet,
pesukone ja kalustettu terassi. Asukkaat
voivat grillata Ina Apartmentsin
puutarhassa.
Lähistöllä on supermarket sekä monia
baareja ja ravintoloita ja erilaisia rantoja.

SARO TOURISM
21, Genclik Yolu,
PK 192,Famagusta North Cyprus.
Pauli Gröhn
Puh: +358 500 811890 / 0500 811890
e-mail: pauli.grohn@pp.inet.fi
e-mail: info@sarotour.com
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