
 

 

 

Mielenkiintoinen Albania ja Montenegro 10.-16.6.2020 
Tirana-Vlora-Berat-Kotor-Budva 

 

  
Upea luonto ja historialliset vanhat kaupungit ovat Albanian ja Montenegron valtteja. 

Unohtaa ei sovi hyvää ruokaa ja viiniä, sekä vielä edullista hintatasoa. 

Paikallisessa keittiössä yhdistyvät Italialle, Turkille ja Balkanille tyypilliset maut.  

Matkamme aikana kouluvierailu ja opettaja tapaaminen sekä tutustuminen Green Vlora projektiin. 
Vierailut Mrizi i Zanaven ekologisella maatilalla ja Kallmetin viinitilalla. Matkaan sisältyy puolihoito. 
 
Matkaohjelma  
 
1.päivä 10.6. Keskiviikko Helsinki-Tirana-arkeologinen Apollonia puisto-Vlora 
Aamulla lento Helsingistä Tiranaan. Opas vastassa lentokentällä.  
 
Matkanvarrella tutustumme maan suurimpaan arkeologiseen puistoon Apolloniaan. Illyrialainen Apollonia on perustettu jo 
600-luvulla e.kr. Kaupunki on ollut sekä roomalaisten että kreikkalaisten asuttamana. Apollonia tuhoutui 1300 luvulla 
maanjäristyksessä niin pahoin, että se hylättiin. Yhteinen lounas päivän aikana.  Jatkamme rannikolle Vloran kaupunkiin. 

Kaupunki sijaitsee rannikolla kohdassa, jossa Adrianmeri vaihtuu kirkkaan ja siniseen Joonan mereen.  

  
 
2.päivä 11.6. Torstai  Vloran kaupunki, albanian itsenäisyys ja Green Vlora projekti koulussa.  
Aamiainen hotellilla. 
Tutustumme paikallisessa koulussa Green Vlora projektiin, jossa opetetaan Vloran alueen lapsille Projektin avulla 
ympäristötietoisuutta.  
https://invest-in-albania.org/green-vlora-helps-businesses-to-tackle-the-plastic-problem-and-promote-sustainability/  
 
Vlora on maan toiseksi suurin satamakaupunki. Vlorassa juistettiin Albanian itsenäisyys v 1912. Tällöin päättyi 500 
vuotta kestänyt Ottomaanien valta maassa. Iltapäivällä Vlorassa voi nauttia uimisesta ja käydä ostoksilla.  
Yhteinen Illallinen. 



 

 

3.päivä 12.6. Perjantai  Beratin kaupunki-Tirana 

 

   
Aamiainen hotellilla. Aamulla jätämme Vloran ja rannikon ja ajamme Beratin kaupunkiin, joka on Unescon 
maailmanperintölistakohde. Päivän aikana melko runsaasti kävelyä, tutustuessamme Beratin kaupunkiin ja laajaan 
linnoitukseen. Ottomaanityyliset kalkinvalkoiset talot on rakennettu vuorten rinteille Osumi-joen molemmin puolin. 
Beratia kutsutaankin 1001 ikkunan kaupungiksi. Linnanmuurien sisäpuolella asuu edelleen noin 30 perhettä.  
Päivän aikana yhteinen lounas. 
Beratista jatkamme Albanian pääkaupunkiin, Tiranaan, jossa yövytään.  
 

4.Päivä 13.6. Lauantai  Tiranan kaupunki ja kommunismi historiaan tutustuminen.  

                                                     Vierailu orpolastenkodissa ja Tiranan kansainvälisessä koulussa. 

   

Aamiainen hotellilla. 
Aamusta lähdemme Tiranan opastetulle kävelylle. Vierailemme kommunismin aikaa esittelevässä Bunkart museossa. 
Suomalainen Albaniaan muuttanut opettaja Henna Lenkola kertoo ajastaan Albaniassa ja esittelee meille  
"Tirana International School” yksityiskoulua, jossa hän työskentelee.  
Käymme myös orpolastenkodissa. Albaniassa avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset usein edelleen hylätään.  
Vierailemme tuoretorilla matkalla takaisin hotellille.  
Yhteinen illallinen.  
Yöpyminen Tiranassa. 
 

    
 
5.päivä 14.6. Sunnuntai Tirana-maatila Mrizi i Zanave- Montenegro 
 
Aamiainen hotellilla.  Tänään matka jatkuu Montenergroon. Matkalla pysähdymme Mrizi I Zanave ravintolaan, jossa 
teemme ensin tilakierroksen. Ravintolan maatilalta ja Fishten kylältä saadaan kaikki raaka-aineet ruoka-annoksiin. 
Ravintolan omistamalla maatilalla toimii hillotehdas, viinin- ja rakinvalmistus, juustomeijeri, makkaratehdas jne.  
Tilan kaikki jauhot jauhetaan ekologisella aurinkovoimalla toimivalla myllyllä. Ravintolassa nautimme lounaan yhden 
Albanian parhaimman ravintolan herkuista. https://www.mrizizanave.al/  
Seuraavaksi vierailemme Kallmetin viinitilalla, jossa voi ostaa hyviä viinejä, oliviöljyä ja rakia tuliaisiksi!  
Matka jatkuu vähän matkaa pohjoiseen, jossa ylitämme rajan Montenegroon.  
Montenegrossa yövymme seuraavat 2 yötä Budvan kaupungissa.  



 

 

   
6.päivä 15.6. Maanantai Kotor-Budva 
Aamiainen hotellilla.  Kotorin postikorttimaisen kaunis vanhakaupunki on Unescon maailmanperintökohde ja 
Montenegron kuuluisin nähtävyys. Vanhankaupungin muurien sisällä on ihania, keskiaikaisten kivitalojen lomitse 
kiemurtelevia kapeita mukulakivikujia, kahviloiden ympäröimiä aukioita, venetsialaisia palatseja ja jykeviä kivikirkkoja. 
Kotorin maisemia täydentää vanhan kaupungin edustalla vuorten kapeaksi puristama Kotorinlahti. Parasta Kotorissa 
on kahviloissa istuskelu ja tunnelmallisilla kujilla käyskentely. Budvan viehättävä vanhakaupunki on marmorikatuineen 
ja venetsialaisine muureineen kuin Dubrovnik pienoiskoossa. Budvan kadut ovat täyttyneet kahviloista, ravintoloista ja 
putiikeista. Budvan nähtävyyksiä ovat Budvan linnoitus, josta avautuvat upeat näkymät, sekä linnoituksen edustalla 
oleva aukio, jota ympäröivät lukuisat kirkot. Jäähyväis illallinen syödään Budvassa. 
 
7.päivä 16.6. Tiistai  Budva-Helsinki 
Aamiainen hotellilla. Huoneiden luovutus ja kuljetus lentokentälle viim. klo 08:00  
Paluulento Tivatin kentältä Helsinkiin, jonne saavutaan myöhemmin iltapäivällä. 
 

 
Matkan hinta: 1.599 € /hlö jaetussa kahden hengen huoneessa, yhden hengen lisä + 130 € 

 
Hintaan sisältyy: 
-lennot turistiluokassa veroineen 
-majoitus 2 h tai 1 h huoneissa  
-Ateriat kohteessa (puolihoito) 
 aamiaiset päivittäin  
 lounas tai illallinen juomineen (vesi, karahviviini)   
-kuljetukset  
-opastetut retket ohjelman mukaan  

-Matkanjohtajan ja oppaiden palvelut 

-Kaupunkiverot 

-Alv 

 

Lennot   
10.6.2020 Helsinki-Tirana  08:50-11:00  D8456 
16.6.2020 Tivat-Helsinki 10:20-14:35   D8455 
 

 

 

 



 

 

Majoitus (tai vastaavissa) 

   
10-12.6.2020 Ruby Palace Hotel, Vlore  http://ruby-palace.vlore.hotels-al.com/en/   

   
12-14.6.2020 Golden City hotel & My Spa  http://www.goldencitytirana.com/EN/hotel.html   

   
14-16.6.2020  Hotel Hermes – Budva  https://www.hotelhermesbudva.com 

 
Yleistä: 
Vierailuiden aikataulut tarkennetaan vielä lähempänä matkaa.  
Valuutta on LEK, monissa paikoissa hyväksytään myös eurot. Euroja voi vaihtaa paikan päällä.  
Yleisimmät luottokortit hyväksytään hotelleilla ja suuremmissa ravintoloissa. Paikallista valuuttaa on 
mahdollista nostaa automaateista. Passin tulee olla voimassa vielä 3 kk matkan jälkeen.  
Suomen kansalaisilta ei vaadita viisumia alle 90 pv oleskeluun.  
 
Hinta edellyttää min. 16 lähtijää. Ohjelma sitoumuksetta.  

Ns lähtökirje ja e-lentoliput lähetetään kotiin noin 1 kk ennen matkan alkua.  

Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen liitteenä.  

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä SoileTours Oy  
puh. 09-4129344   
anne@soiletours.com   
www.soiletours.com   
 
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä Kuvi 40/89/MjMvU 
Vakuus asetettu Suomen Kilpailu- ja Kuluttajavirastoon. 
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995 
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