MONTENEGRO – ADRIANMEREN HELMI
20.–25.5.2019
Kristallinkirkkaan Adrianmeren rannalla sijaitseva Montenegro tunnetaan hienoista
vuoristomaisemistaan ja historiallisista rannikkokaupungeista. Tämän pienen, vuonna 2006
itsenäiseksi julistautuneen maan rajanaapureina ovat Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia,
Kosovo ja Serbia. Matkalla pääsee kokemaan ikimuistettavia elämyksiä upeiden kansallispuistojen
ja Unescon maailmanperintökohteiden lumoissa.

MATKAOHJELMA:

Maanantai 20.5.
Finnairin lento lähtee Turusta klo 6.15 ja saapuu Helsinkiin klo 6.50. Helsingistä jatketaan klo 7.35
kohti Kroatian Dubrovnikia, jonne saavutaan klo 9.35 paikallista aikaa. Suomenkielinen
paikallisopas sekä bussi ovat vastassa lentokentällä. Kuljetus Zabljakin kaupunkiin, jossa nautitaan
yhteinen lounas. Lounaan jälkeen tutustutaan Durmitorin kansallispuistoon, joka kuuluu Unescon
maailmanperintölistalle. Puisto sijaitsee Tara- ja Pivajokien muodostamien kanjoneiden välissä.
Matka jatkuu Kolasinin viehättävään vuoristokaupunkiin, joka sijaitsee upean luonnon keskellä.
Majoittuminen ja yhteinen illallinen hotellin ravintolassa. Päivän ajomatka n. 270 km.
Tiistai 21.5.
Hotelliaamiaisen jälkeen lähdetään Montenegron suurimmalle järvelle – Biogradskolle. Biogradsko
Goran kansallispuisto on maailman toiseksi vanhin heti Yellowstonen jälkeen. Alun perin alue
suojeltiin jo kuningas Nikola Petrovicin toimesta 1800-luvun loppupuolella, ja se on lähestulkoon
alkuperäisessä tilassa, ikivanha metsä on yksi Euroopan kolmesta jäljellä olevasta aarniometsästä.
Puiden joukossa kasvaa yli 500 vuotta vanhoja ja runsaat 60 metriä korkeita yksilöitä. Tehdään
noin kolmen kilometrin mittainen kävelykierros Biogradsko-järven ympäri rantapolkua seuraillen.
Vapaa-aikaa jää omatoimiseen lounaaseen tai kahvitteluun. Iltapäivällä paluu takaisin hotellille.
Yhteinen illallinen nautitaan hotellin ravintolassa. Päivän ajomatka n. 50 km.

Keskiviikko 22.5.
Hotelliaamiaisen jälkeen ajetaan Montenegron pääkaupunkiin Podgoricaan, jossa tutustutaan
kaupungin keskustaan kävellen ja nähdään tärkeimmät nähtävyydet. Seuraavaksi suuntaamme
Skadar-järven maisemiin, joka on Albanian ja Montenegron rajajärvi sekä myös Balkanin suurin
järvi. Nautimme yhteisen lounaan ja teemme veneretken järvelle. Iltapäivällä matka jatkuu Budvan
ja Tivatin kaupunkien kautta Igaloon, jossa majoittuminen hotelliin. Yhteinen illallinen nautitaan
hotellin ravintolassa. Päivän ajomatka n. 220 km.
Torstai 23.5.
Aamiainen hotellissa. Vietetään omatoiminen päivä Igalossa ja nautitaan hotellin tarjoamista
palveluista. Yhteinen illallinen hotellin ravintolassa.
Perjantai 24.5.
Hotelliaamiaisen jälkeen lähdetään kohti Perastin pientä ja viehättävää rantakaupunkia, joka
huokuu edelleen historiallista venetsialaisuuttaan. Koostaan huolimatta kaupungissa on 16 kirkkoa
ja 17 Venetsian vallan aikaista palatsia. Täältä tehdään myös meriretki Gospa od Skrpjelan saarelle,
jossa tutustutaan 1600-luvulla rakennettuun upeaan kirkkoon. Jatketaan matkaa Kotorin
kaupunkiin, jossa tehdään kaupunkikierros. Aikaa jää myös omatoimiselle lounaalle tai
kahvitteluun. Kotor ja Kotorin lahti, jonka rantoja reitti seurailee, kuuluvat myös Unescon
maailmanperintökohteisiin. Kotorin kaunis kaupunki on säilyttänyt keskiaikaisen ilmeensä,
muurien sisäpuolelta löytyy mutkikkaita pikkukatuja, pieniä ja viehättäviä aukioita sekä arvokkaita
barokki- ja renessanssityylisiä rakennuksia. Iltapäivällä matka jatkuu Tivatin rantakaupunkiin, jossa
lyhyt jaloittelutauko. Täältä löytyy monia aristokraattien kesäpalatseja, pieni vanhakaupunki sekä
rantakatu palmuineen ja huvivenesatamineen. Palataan takaisin hotellille lautalla yli Kotorin
lahden. Yhteinen illallinen nautitaan hotellin ravintolassa. Päivän ajomatka n. 95 km.
Lauantai 25.5.
Aikaisen hotelliaamiaisen jälkeen kuljetus oppaan saattamana Dubrovnikin lentokentälle, josta
Finnairin lento kohti Helsinkiä lähtee klo 11.00. Helsinkiin saavumme klo 15.00. Helsingistä
jatketaan klo 16.15. Turkuun, jonne saapuminen klo 16.50.
Matkan hinta:
- jäsenet 1399 €
- ei jäsenet 1419 €
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 180 €
Hintaan sisältyy:
- lentomatkat Turku–Helsinki–Dubrovnik–Helsinki–Turku Finnairin reittilennoilla
- hotelliyöpymiset 2 hengen huoneessa aamiaisin
- 2 lounasta, 5 illallista
- tutustumiset Podgorican, Perastin ja Kotorin kaupunkeihin
- sisäänpääsyt Durmitorin ja Biogradsko Goran kansallispuistoihin
- veneretket Skadar-järvellä ja Gospa od Skrpjelan saarelle
- suomenkielisen paikallisoppaan palvelut koko kiertomatkan ajan Dubrovnikin lentokentältä
alkaen

Hotellit:
Kolasin: Four Points by Sheraton **** (2 yötä)
https://www.marriott.com/hotels/travel/tgdfp-four-points-kolasin/
Igalo: Palmon Bay Hotel & Spa **** (3 yötä)
https://www.palmonbayspa.com/

Matkalle mukaan voimassa oleva ulkomaanpassi tai virallinen EU- henkilökortti.
Matkavakuutus, johon sisältyy myös matkatavaravakuutus sekä peruutusturvavakuutus oman,
lähiomaisen tai matkaseuralaisen vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta, on syytä tehdä
heti matkavarauksen jälkeen sekä tarkistaa perusrokotusten voimassaolo.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30, Turku
puh. 02 2657 913
matkari@lssy.fi
www.lssy.fi/matkari

