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MONTENEGRO – ALBANIA – DUBROVNIK 20. – 27.4.2020 

 

 
Montenegro on ollut kautta aikain itäisten ja läntisten vaikutteiden kohtauspaikka. Se itsenäistyi vasta 

vuonna 2006 Serbia Montenegron valtioliitosta omaksi maakseen. Montenegrossa kansanperinne elää 

yhä voimakkaana, etenkin vuoristossa. Kansallispuvuissa esiinnytään mielellään ja kansanlauluja ja  

-tansseja esitetään kaikkialla. Tutustumme myös tuntemattomampaan Albaniaan ja matkamme lopuksi 

matkaamme Dubrovnikiin, joka on yksi UNESCO:n maailmanperintökohteista. Tervetuloa mukaan. 

 

Alustava matkaohjelma: 

 

Maanantai 20.4. 

 Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. 

Klo 08.30 Lähtö Norwegianin reittilennolla Dubrovnikiin. 

Klo 10.35 Saavumme Dubrovnikin lentoasemalle, jossa meitä on suomenkielinen opas vastassa. 

 Lähdemme täältä bussilla kohti Montenegroa. Ajoaika n. kolme tuntia ja matkalla on 

 rajanylitys. Päivän ajomatka n. 100 km.  

 Budvaan saavuttuamme nautimme lounaan. Tämän jälkeen teemme kaupunkikierroksen 

ja kuulemme kaupungin historiasta sekä nykypäivästä. Budva on yksi vanhimmista 

kaupungeista Adrianmeren rannalla, jossa romanttinen Venetsian aikainen arkkitehtuuri, 

mukavat rannat, tyylikkäät satamat, kaikki samassa ja elävässä paikassa. Budvaa 

sanotaan myös pieneksi Dubrovnikiksi, johtuen sen marmorikaduista ja 

kaupunginmuureista, jotka kohoavat uljaasti merestä. Kierroksen jälkeen majoitumme 

hotelliin.  

 

  
 

 HOTELLI BUDVA **** (paikallinen luokitus) 
Hotelli Budva on mukava hotelli Budvan sydämessä. Hotelli sijaitsee rantapromenadilla, vanhan keskustan ja 
sataman naapuruudessa. Hotellin läheisyydeltä löytyy hyvät ostosmahdollisuudet, rantabaarit, yökerhot, hotelli 
Budva on täydellinen paikka olla kävelyetäisyydellä nähtävyyksistä ja kokea kaupungin yöelämää.  
Huoneet ovat tyylikkäästi sisustettuja, moderni ja elegantti varustus tuo sitä mukavuutta, jota kokeneetkin 
matkustajat arvostavat. Jokaisen huoneen varustukseen kuuluu: Wifi, taulu-TV, ilmastointi, äänieristetyt 
ikkunat, tulenkestävät ovet, puhelin, minibaari ja tallelokero. Marmorikylpyhuoneessa on suihku, kylpytuotteita 
ja hiustenkuivaaja.  
Hotellin muut palvelut: 24h vastaanotto, ravintola, baari, allasbaari, terassi, allergiahuoneet, ilmainen Wifi 
kaikissa hotellin tiloissa, 4 kokoustilaa, uima-allas ja wellness- alue (sauna, kuntosali, kauneushoitoja, 

hierontaa) www.hotelbudva.me 

 

Tiistai 21.4.  Cetinje ja Kotor 

Aamiaisen jälkeen lähdemme retkelle Cetinjeen ja Kotoriin. Suuntaamme kohti 

Montenegron sydäntä Mustille Vuorille. Retken aikana tutustumme kuninkaiden 

kaupunkiin Cetinjeen, joka oli Montenegron hallintokaupunki aina ensimmäiseen 

maailmansotaan asti. Cetinjessä teemme kävely ja vierailemme Kuningas Nikolan 

museossa.  



 

Matkan varrella pysähdymme Njegusissa, pienessä vuoristokylässä nauttimaan lounaan, 

jonka yhteydessä maistelemme paikallisia paikallista ilmakuivattua kinkku ja 

maalaisjuustoa.  

Matkalla näemme Kotorin lahden upeat maisemat. Kotorin viehättävässä kaupungissa 

teemme kävelykierroksen ja näemme Pyhän Tripunin katedraalin, kaupungin muurit ja 

linnoituksen, jotka kuuluvat Unescon maailmanperintölistalle.   

 Päivän ajomatka n. 100 km.  

 

Keskiviikko 22.4.   Shkodra - Tirana 

Aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu kohti Albaniaa. Matkalla pysähdymme 

italialaisvaikutteisessa Shkodrassa, jossa teemme lyhyen kävelykierroksen. Näemme 

kaupungin nähtävyyksiä kuten Venetsialaisen kadun, linnoituksen, katedraalin sekä 

suuren moskeijan. Kierroksen jälkeen nautimme lounaan. 

Iltapäivällä saavumme Tiranaan, jossa majoittuminen. Päivän ajomatka n. 200 km.  

 

        
 HOTELLI TIRANA INTERNATIONAL **** (paikallinen luokitus) 

Albanian suurin kansainvälinen hotelli- ja konferenssikeskus, joka sijaitsee aivan Tiranan keskustassa. Hotelli on 
rakennettu Albanian eristäytymisvuosien aikana mahtavaan sosialistiseen tyyliin, mutta vuonna 2001 se 
remontoitiin kokonaan hyvätasoiseksi kansainvälisten standardien mukaiseksi hotelliksi. Hotellissa on 140 
kauniisti sisustettua huonetta, joissa on mukavuudet. Hotellissa on ravintola La Pergola sekä avoin terassi. 
Hotellissa on myös kuntosali ja sauna. http://www.tiranainternational.com/portal/index.php/en/   

 

Torstai 23.4.  Tirana ja Durres 

 Aamiainen hotellissa. Tänään tutustumme Tiranaan kaupunkikierroksella. 

Tirana on alkujaan perustettu Sulejman Pashan toimesta jo vuonna 1614, mutta se on 

saanut pääkaupunkioikeudet vasta 1920-luvulla. Tirana on Euroopan nuorimpia 

pääkaupunkeja ja jännittävä sekoitus itää ja länttä. Kävelykierroksen aikana tutustumme 

merkittävimpiin nähtävyyksiin kuten Skanderbegin aukioon, Ethem Beyn moskeijaan, 

kellotorniin, Blokki-alueeseen, joka oli kommunistiseen aikaan vain korkea-arvoisten 

puoluevirkailijoiden asuinaluetta keskellä kaupunkia sekä kansallismuseoon.  

 

 Kierroksen jälkeen matkaamme Durresin satamakaupunkiin, jonne on matkaa n. 40 km. 

 Nautimme lounaan merellisissä maisemissa. 

Durres on Albanian pää satamakaupunki ja toiseksi suurin kaupunki. Sen loistokasta 

historiaa todistavat lukuisat muinaiset muistomerkit. Kaupunginmuurit, amfiteatteri ja 

kylpylät roomalaisajoilta, Bysantin aikainen forum, Venetsian torni sekä turkkilainen 

hamam. Teemme lounaan jälkeen kävelyn Durresissa, jonka jälkeen jää vapaata aikaa. 

Illaksi palaamme takaisin Tiranaan.  

 

Perjantai 24.4.  Kruja 

 Aamiaisen jälkeen lähdemme päiväretkelle Krujaan, jonne on matkaa n. 40 km. 

Krujan pikkukaupungissa on linna, jolla on ollut merkittävä rooli, kun Albania puolustautui 

Ottomaaneja vastaan. Tällä tavoin kaupunki on omalta osaltaan merkittävästi vaikuttanut  

koko Euroopan puolustukseen 1400-luvulla Merkittävimpiä nähtävyyksiä ovat turkkilainen 

talo, linna ja basaari.  

 Teemme lyhyen kävelyn kaupungilla, jonka jälkeen jää vapaata aikaa kierrellä basaarissa. 

 Nautimme vielä lounaan ennen paluuta takaisin Tiranaan. 

 

 

 



 

 
 

Lauantai 25.4.  Albania - Kroatia 

 Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalle kohti Kroatiaa. Matkalla ylitämme kaksi 

 rajaa ja pidämme tarvittavat tauot. Päivän ajomatka n. 280 km. 

 

Illansuussa saavumme -Dubrovnikiin, jossa majoittuminen hotelliin ja illallinen. 

Majoitumme hyvätasoiseen Valamar-ketjuun kuuluvaan joko Lacroma Resort tai Argosy -

hotelliin. Valamar-hotellien keskusvaraamo vahvistaa nimen noin viikkoa ennen matkaa. 

 

 
 

VALAMAR LACROMA RESORT **** (paikallinen luokitus) 
Valamar Lacroma on tasokas konferenssi- ja kylpylähotelli, joka sijaitsee rauhallisen Babin Kukin niemimaan 
vehreällä alueella. Hotellissa on 401 viihtyisää, tilavaa ja modernisti varusteltua huonetta ja sviittiä. 
Enemmistössä huoneista on parveke. Huoneissa on ilmastointi, lämmitys, puhelin, wifi, satelliitti-TV, tallelokero, 
minibaari, suihku/kylpy, hiustenkuivaaja, teen- ja kahvinkeittomahdollisuus sekä silityslauta ja –rauta. 
Hotellissa on 2 ravintolaa, 3 baaria ja yksi allasbaari. Rentoutumista varten vierailla on käytössä ulko- ja 
sisäallas, merenranta, Spa alue, jossa sauna, kauneushoidot, sekä kuntosali ja hotellin alueella myös lukuisat 
ulko- ja vesiurheilumahdollisuudet. www.valamar.com 

 

TAI  

 VALAMAR HOTEL ARGOSY **** (paikallinen luokitus) 
Hotelli sijaitsee Babin Kukin niemen rannikolla vehreyden ympäröimänä, lähellä Dubrovnikin kiehtovaa 

keskustaa. Appelsiinit, oleanterit, palmut ja ananaspalmut värittävät aulan baariterassia rehevässä puutarhassa. 
Viihtyisistä ja tilavista huoneista on mahtava merinäköala joko kohti Dubrovnikin siltaa ja Daksan saarta tai 
ylellisiä Välimeren puutarhoja. Hotellissa on 308 huonetta sisustettuja pehmein ja lämpimin sävyin. Huoneissa 
on TV, puhelin, wifi, tallelokero, minibaari, vedenkeitin, hiustenkuivaaja sekä ilmastointi. Ravintolassa voi nauttia 
sekä parhaasta dalmatialaisesta että kansainvälisestä gastronomiasta, tai virkistävistä juomista hotellin baarissa. 
Vieraat voivat rentoutua hotellin ulko- tai sisäuima-altaiden äärellä, spa alueella, jossa sauna, kuntosali, 
hieronnat, tai nauttia lukuisista ulko- ja vesiurheilumahdollisuuksista. Merenranta on suoraan hotellin edessä.  
http://www.valamar.com/en/hotels-dubrovnik/argosy-hotel 
 

Sunnuntai 26.4.  Dubrovnik  

Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan Dubrovnikiin, jossa teemme 

kaupunkikierroksen. ”Jos haluat nähdä taivaan maan päällä, tule Dubrovnikiin.” (George 

Bernard Shaw) Kävelykierroksen aikana tutustumme vanhan kaupungin parhaisiin 

paikkoihin ja nähtävyyksiin, historiaan ja kulttuuriin seikkaillen pienillä kapeilla kujilla. 

Kaupunkia ympäröivät muurit tarjoavat mahtavan näkymän vanhaankeskustaan tai sen 

edustalla kimaltavalle merelle. Matkan varrella näemme monta merkittävää rakennusta 

kuten Rehtorin palatsin, Sponzan palatsin, Pyhän Blasiuksen kirkon, Onofrion 

suihkukaivon ja dominikaaniluostarin. 



 

Nautimme lounaan, jonka jälkeen vapaata aikaa kierrellä kaupungissa. 

 

Iltapäivällä palaamme takaisin hotelliin, jolloin aikaa nauttia merestä, auringosta ja 

levosta.  

 

Maanantai  27.4.  Kotiin 

 Aamiaisen jälkeen kuljetus Dubrovnikin lentoasemalle. Lähtöselvitys. 

Klo 11.20 Lähtö Norwegianin reittilennolla Helsinkiin, jonne saavumme klo 15.20. 

 

   ****** 

 

Hinta: min 35 lähtijää 

 1.550 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 

 

 min 30 lähtijää 

 1.595 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 

 

 min 25 lähtijää 

 1.680 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 

 

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 365 euroa. 

 

Hintaan sisältyy:  
- Norwegianin reittilennot turistiluokassa  

- verot ja viranomaismaksut  

- kuljetukset ohjelman mukaan, tiemaksut  

- majoitukset mainituissa hotelleissa tai vastaavissa  

- aamiaiset hotelleissa  

- 7 ruokailua ohjelman mukaan (3-ruokalajia ruokajuomana vesi)  

- ohjelman mukaiset retket   

- sisäänpääsymaksut Kuningas Nikolan museoon Cetinjessä, Krujan turkkilaiseen taloon, 

Dubrovnikin ja Kotorin kaupunkiverot  

- suomenkielisen paikallisoppaan palvelut alkaen ja päättyen Dubrovnikin lentoasemalle  

- englanninkieliset paikallisoppaan kierroksilla  

  
Hintaan ei sisälly:  

- muut ruokailut ja ruokajuomat  

- juomarahat  

- matkavakuutus ** suositellaan **  

  
Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinnat edellyttävät minimilähtijämäärää. Matka edellyttää normaalia 

liikuntakykyä. Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, 

joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat 

viimeistään 14 vrk ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan 

lisämaksua 20 euroa.  
  

 

 
 

 
 

Kehräsaari A 212, Tampere 

Pasilanraitio 9, Helsinki 

info@resviaria.com 

www.resviaria.com 

Puh. 0440 – 477 070 

 


