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Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin matka Montenegro – Albania ja Dubrovnik  
20.–25.9.2019 
 
 

         
  

Montenegrosta löytää sellaisia luonnon aarteita, jotka ovat vertaansa vaille koko mantereella. Kotorin 

laakso kuuluu maailman 30 kauneimman laakson joukkoon ja Tara – kanjoni on Euroopan syvin, vain 

Coloradon kanjoni on syvempi. Osa Dormitor–vuoristoa, Tara – kanjoni ja Kotorin vanha keskusta on 

Unescon maailmanperintölistalla. Montenegron maisemia ylistetään yhtenä Euroopan kauneimmista. 

Tilausbussikuljetukset: Turku – Salo – Vantaa lentoasema, paluu samaa reittiä 
 
Lentoaikataulu 20.9. Helsinki – Dubrovnik Finnair  klo 08.05 – 10.10 
  25.9. Dubrovnik – Helsinki Finnair klo 19.45 – 23.45 
 
Majoitus 20.-25.9. Hotel Slovenska Plaza ****  

Budvanska Rivijera  
  https://www.hgbudvanskarivijera.com/index.php/en/ 
 
 
Hinta:    960 eur / henkilö / jaetussa kahden hengen huoneessa 
  1100 eur / henkilö / yhden hengen huoneessa 
 
 
Hintaan sisältyy: 
* Tilausbussikuljetus Turku - Helsinki-Vantaan lentoasema – Turku  
* Finnairin reittilennot Helsinki-Dubrovnik-Helsinki veroineen 
* lentokenttäkuljetukset sekä muut matkaohjelman mukaiset kuljetukset 
* majoitus viisi (5) yötä ohjelmassa mainitussa hotellissa 
* matkaohjelman mukaiset retket ja tutustumiskäynnit 
* puolihoito: hotelliaamiaiset, 4 päivällistä noutopöydästä, 1 lounas ja yksi välipala Njegusissa 
* pääsymaksu Lokrumin saarelle ja laivamatka tilauslaivalla 
* puolipäiväretki Podgoriaan ja viinimaistiaiset 
* viralliset paikallisoppaat 
* suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä 
 

   

https://www.hgbudvanskarivijera.com/index.php/en/


Matkaohjelma (alustava): 
Pe 20.09.2019 
Saapuminen Dubrovnikiin AY1831 klo 10.10. Saapumisen jälkeen tilausbussikuljetus Montenegroon ja 
Kotoriin, jonka yli 2000 vuotta vanha keskusta on UNESCOn suojelun alla. Alueella on runsaasti katseltavaa: 
palatseja, kirkkoja, kahviloita, ravintoloita, merimuseo, luostareita. Adrian meren ranta-alueiden fantastisin 
romaanityylinen rakennus on Pyhä Triphon katedraali. Aloitamme matkan kuuluisaa serpentiinitietä pitkin 
Njegusin kylään missä saamme maistella  paikallisia ruokatuotteita Radonjicin ravintolassa  ( kotitekoinen 
snapsi, savustettua kinkkua, juustoa, oliiveja ja tuoretta leipää ). Paikallisilta voi ostaa myös heidän tekemiä 
käsitöitä, kinkkua ja juustoa. Matkamme jatkuu Cetinjeen joka on maan entinen pääkaupunki, bussista 
käsin näemme sen kuninkaan linnan. Matkalla kohti Budvaa, pysähdymme ihailemaan kauniin Sveti 
Stefanin pikkuniemen näköalaa. Majoittuminen Hotelli Slovenska Plazaan ****, joka sijaitsee 
merenrannalla ja kävelymatkan päässä Budvan keskustasta. Päivällinen hotellissa. 
 
La 21.09.2019 
Aamiaisen jälkeen opastettu Budvan vanhan kaupungin kävelykierros. Iltapäivä vapaa,  vaikkapa 
rantalomailulle. Päivällinen hotellin ravintolassa.    
 
 

 
  
Su 22.09.2019 
Aamiaisen jälkeen aloitamme tutkimusmatkamme mystiseen Albaniaan.  Matkan varrelle jää Shkodra, 
Albanian pohjoisosassa Shkodra-järven rannalla, Montenegron rajan läheisyydessä, ajomatka noin 60 km. 
Shokdra on Albanian roomalaiskatolinen keskus ja yksi Albanian vanhimmista kaupungeista, perustettu 
300-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Shkodra-järvi on Balkanin alueen suurin. alueella sijaitsee Etelä-
Euroopan laajimpia makeavesi-suoalueita. Samalla alueella sijaitsee Euroopan suurin lintureservaattumi, 
Euroopassa tämä on pelikaanien viimeinen asuinpaikka.  
Shokdrassa teemme kierroksen ja nautimme lounaan. Paluumatkalla Pysähdymme Montenegron 
eteläisimmässä kohdassa Ulcinjissa, joka on tunnettu Adrian meren 13 km pisimmästä ranta-alueestaan ja 
kauniista hiekkarannoistaan, Ulcinjin lahtea koristavat oliivipuut. Paluu hotelliin, jossa päivällinen. 
 
Ma 23.09.2019 
Aamiaisen jälkeen tilausbussikuljetus Podgoricaan (noin 72 km ), joka on Montenegron pääkaupunki ja 
samalla myös suurin. Nimi tarkoittaa kukkulan alla olevaa kaupunkia. Kaupunki tunnettiin Titogradin 
nimisenä vuosien 1946–1992  välisenä aikana. Kaupunki sijaitsee Ribnica ja Moraca-jokien risteyksessä ja 
ympäristössä on hedelmällistä tasankoa. Matkan varrella valokuvaustauko Sveti Stefanin saarekkeelle, jota 
edelleenkin suosivat filmimaailman suuruudet. Podgoricassa kaupunkikierros ja aikaa 
omakustannuslounasta tai ostoksia varten. Paluumatkalla Budvaan pysähdymme paikalliseen viinikellariin, 
jossa viininmaistajaiset sisältäen kolme eri viiniä. Päivällinen hotellissa. 
 

       

Ti 24.09.2019 
Aamiainen ja päivällinen hotellissa. Päivä vapaata omalle ohjelmalle. 
 
 



 
 
Ke 25.09.2019 
Kuuluisa englantilainen kirjailija G.B. Shaw kutsui Dubrovnikia maanpäälliseksi paratiisiksi. Dubrovnik on 

etelä-Dalmatian suurin ja kaunein kaupunki. Dubrovnikin muurien suojassa oleva vanha kaupunki kertoo 

onnen ja surun historian. Elämä sykkii pääkadun Placan varrella  -  joka kuuluu Unescon suojelukohteisiin.  

Aamiaisen jälkeen aloitamme paluumatkan Dubrovnikiin, jossa 1.5 tunnin kävelykierros vanhassa 
kaupungissa. Dubrovnik on etelä-Dalmatian suurin ja kaunein kaupunki. Dubrovnikin muurien  
suojassa oleva vanha kaupunki kertoo onnen ja surun historian. Elämä sykkii pääkadun Placan varrella. 
Kävelykierroksella Unescon suojelukohteisiin kuuluvassa Vanhassa kaupungissa näemme Dubrovnikin 
uljaasta menneisyydestä kertovia nähtävyyksiä mm. katedraali,  Pyhän Vlahan kirkko, kaupunginjohtajan 
hallintopalatsi ja Sponza-palatsi joka on niitä harvoja rakennuksia jotka eivät tuhoutuneet v. 1667 
maanjäristyksessä.  Kaupungin pääkatu Placa on rakennettu barokkityyliin maanjäristyksen jälkeen, se on 
maan kauneimpia katuja. Nousemme paikalliseen laivaan ja purjehdimme Dubrovnikin edessä olevalle 
luonnonkauniille Lokruminen saarelle, matka noin 15 min. saarella kävelykierros, jonka aikana näemme 
kasvitieteellisen puutarhan ja vanhan linnoituksen. Kävelykierroksen jälkeen nautimme laivalla kalapiknikin 
ja palaamme takaisin Dubrovnikin vanhaan satamaan, josta tilausbussikuljetus Dubrovnikin lentoasemalle. 
Finnairin vuoro AY1836 Helsinkiin klo 19.45.      
 
Matkustusdokumentit:  
Kohteen mukaisesti: Suomen kansalaisella tulee olla matkalla mukana koko matkan ajan voimassa oleva 
passi tai EU-henkilökortti.   
 
Vakuutus: Suosittelemme teille matkavakuutuksen ottamista heti matkavarausta tehtäessä 
mahdollisten peruutuskulujen sekä henkilö- ja matkatavaravahinkojen varalle. 
 
Vastuullinen  Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä 
matkanjärjestäjä toimii Suomen Matka-Agentit Oy. Matkalla noudatetaan Yleisiä 

Valmismatkaehtoja sekä Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja: 
  http://matka-agentit.fi/hyva-tietaa/matka-agenttien-erityisehdot/. 
 
 

Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut: 
 
Seija Paju 
puh +358408461250 
seijakaisa.paju@gmail.com 
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