
 

 

 

Albania 15-20.4.2021   Durrës – Berat – Tirana - Kruja   

     

Upea luonto ja historialliset vanhat kaupungit ovat Albanian valtteja. 

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

Majoitumme tasokkaassa hotellissa Durrësin rivieralla, joka sijaitsee Adrianmeren rannikolla  

30 km länteen Albanian pääkaupungista Tiranasta ja jolla on 10 km pituinen hiekkaranta. 

Matkaan sisältyy puolihoito sekä suomenkieliset opastetut retket kohteissa. 

    

Durrësin kaupungissa on lukuisia ravintoloita, joissa tarjolla kansainvälisistä ravintoloista perinteisiin 

balkanilaisiin ravintoloihin.  Paikallisessa keittiössä yhdistyvät Italialle, Turkille ja Balkanille tyypilliset maut.  

Matkaohjelma lyhyesti 
 

1. päivä 21.4. Torstai  Helsinki-Tirana 
 

Aamulento Frankfurtin kautta Tiranaan, jonne saavutaan puolen päivän jälkeen. 
Opas vastassa lentokentällä. Reilun puolen tunnin bussimatka Durrësiin hotelliin ja majoittuminen. 
 

Lähdemme kävellen tutustumaan Durrësiin kaupunkiin, joka on maan vanhin kaupunki ja samalla suurin 
satamakaupunki. Merkittävin nähtävyys on Balkanin suurin Amfiteatteri, joka löytyi niin myöhään kuin 
1966. Käymme myös tuoretorilla ihailemassa tarjontaa ja vilskettä.  
Myöhäinen lounas syödään rantapromenadilla. 
 

2. päivä 16.4. Perjantai   Beratin kaupunki   
 
Aamiaisen jälkeen matkaamme bussilla Unescon maailmanperintölistakohteeseen, Beratin kaupunkiin,  
joka on yksi Albanian kauneimmista kaupungeista. Ottomaanityyliset kalkinvalkoiset talot on rakennettu 
vuorten rinteille Osumi-joen molemmin puolin. Beratia kutsutaankin 1001 ikkunan kaupungiksi.



 

 

   
Korkealla linnanmuurien sisäpuolella asuu edelleen noin 30 perhettä.  
Halukkaille mahdollisuus käydä ikonimuseossa. Yhteinen lounas nautitaan Beratin kaupungissa.  
Iltapäivällä palaamme Durrësiin.  
 

   
 

3. päivä 17.4. Lauantai   Tirana – Albanian vilkas ja värikäs pääkaupunki 
Aamiaisen jälkeen lähdemme bussilla maan pääkaupunkiin. 
Tutustumme Tiranan keskustaan kävellen. Kävelemme kansallis-sankari Skanderbegin aukiolla ja käymme 
ihailemassa uuden tuoretorin tarjontaa. Vierailemme kommunismin ajasta kertovassa museossa. 
Lounas Tiranassa. Tiranassa on enemmän kahviloita kuin missään muualla Euroopassa.  
Juomme yhdessä päiväkahvit, niin kuin paikalliset tekevät aina kun tapaavat!  
Paluu Durrësiin.  
 

    
 

4. päivä 18.4. Sunnuntai   Krujan historiallinen kaupunki ja Kantina Enol 
Aamiainen hotellilla.  
Noin tunnin ajomatkan jälkeen saavumme vuorille, jossa sijaitsee Krujan kaupunki.  
Kruja on kansallis-sankari Gjergj Kastriot Skanderbegin synnyinkaupunki. Täällä käymme etnografisessa 
museossa. Tutustumme ottomaani-aikaiseen elämäntapaan ja rakennustyyliin.  



 

 

   
Krujan linnan alueella omaa aikaa, sekä aikaa jää basaarikadulla shoppailuun.   
 
Paluumatkalla Durresiin pysähdymme syömään myöhäisen lounaan Kantina Enolilla, 
jossa hyvä ruoka ja viini nautitaan rauhallisessa ympäristössä.  Paluu Durrësiin. 
 

5. päivä 19.4. Maanantai  Kallmetin viinitila sekä maatila Mrizi i Zanave Slowfood  

  
Aamiaisen jälkeen omaan aikaa ja iltapäivällä lähdemme Kallmetin viinitilalle, jossa voi ostaa hyviä viinejä, 
oliiviöljyä ja rakia tuliaisiksi! Samalla kun maistelemme viinejä, omistaja kertoo meille viinitilasta ja viineistään.  
 

   
 
Matka jatkuu seuraavaksi 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! Lopuksi nautimme yhteisen 
illallisen erittäin suositun ravintolan herkuista.  Paluu takaisin Durrësiin. 
  

6. päivä 20.4. Tiistai  Kotiinpaluu  
Nautimme rauhallisen aamiaisen ennen kuljetusta lentokentälle.  Iltapäivä lento Frankfurtin kautta Helsinkiin.  
 

 

 

 

 

 



 

 

Majoitus Hotel Epidamn Boutique & SPA hotel 

   

5-tähden hotelli sijaitsee lähellä rantaa ja historiallista keskusta. Hotellissa on ravintola. 
 
 
 
Lennot   
15.4. Helsinki-Frankfurt 06:30-08:10 
15.4. Frankfurt-Tirana 10:50-12:55 
20.4. Tirana-Frankfurt 13:35-15:55 
20.4. Frankfurt-Helsinki 21:30-00:50 
 
 
Matkan hinta: 1.496 € /hlö jaetussa kahden hengen huoneessa, yhden hengen lisä + 100 € 

 
Hintaan sisältyy: 
-lennot turistiluokassa veroineen, (lennoilla sisältyy juomat ja välipalat) 
-majoitus 2 h tai 1 h huoneissa  
-Ateriat kohteessa (puolihoito) 
 aamiaiset päivittäin  
 lounas tai illallinen juomineen (vesi, viiniä/olutta ja kahvi/tee)   
-kuljetukset  
-Suomeksi opastetut retket ohjelman mukaan  

-Kaupunkiverot 

-Alv 

 

Hinta edellyttää min. 20 lähtijää. Ohjelma sitoumuksetta.  

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

Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen liitteenä.  

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä SoileTours Oy  
Kirkkotie 116a, 02570 Siuntio     puh. 09-4129344   
www.soiletours.com  anne@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 
 
 

http://www.soiletours.com/

