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MONTENEGRON KIERTOMATKA 

ma 05.10 – la 10.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrianmeren rannalla sijaitseva Montenegro tunnetaan upeista vuoristomaisemistaan 

sekä sympaattisista rannikkokaupungeista, joissa näkyy Venetsian aikakauden vaikutus. 

Lähde kuvankauniiseen Montenegroon! 

 

 MATKAOHJELMA 

1. matkapäivä MA 05.10., Helsinki – Dubrovnik - Kolasin 

Finnairin lento lähtee Helsingistä klo 08:00 kohti Kroatian Dubrovnikia, jonne saavumme klo 10:00 

paikallista aikaa. Suomenkielinen paikallisopas ja bussi ovat vastassa lentokentällä. Kuljetus Zabljakin 

kaupunkiin, jossa nautimme yhteisen lounaan. Lounaan jälkeen tutustumme Durmitorin 

kansallispuistoon, joka kuuluu Unescon maailmanperintölistalle. Puisto sijaitsee Tara- ja Pivajokien 

muodostamien kanjoneiden välissä. Täältä matkamme jatkuu Kolasinin viehättävään vuoristokaupunkiin, 

joka sijaitsee upean luonnon keskellä. Majoittuminen hotelliin ja yhteinen illallinen hotellin ravintolassa. 

Päivän ajomatka n. 270 km. 

 

2. matkapäivä TI 06.10., Biogradsko Goran kansallispuisto 

Hotelliaamiaisen jälkeen lähdemme Montenegron suurimmalle järvelle – Biogradskolle. Biogradsko 

Goran kansallispuisto on maailman toiseksi vanhin heti Yellowstonen jälkeen. Alunperin 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. Teemme kolmen kilometrin 

mittaisen kävelykierroksen Biogradsko-järven ympäri rantapolkua seuraillen. Vapaa-aikaa jää myös 

omatoimiseen lounaaseen tai kahvitteluun. Iltapäivällä paluu takaisin hotellille ja loppupäivä vapaa. 

Yhteinen illallinen hotellin ravintolassa. Päivän ajomatka n. 50 km. 
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3. matkapäivä KE 07.10., Podgorica - Skadar-järvi - Meljine 

Hotelliaamiaisen jälkeen matkamme jatkuu Montenegron pääkaupunkiin 

Podgoricaan, jossa tutustumme kaupungin keskustaan kävellen ja näemme 

tärkeimmät nähtävyydet. Seuraavaksi suuntaamme Skadar-järven maisemiin, joka 

on Albanian ja Montenegron rajajärvi sekä myös Balkanin suurin järvi. Täällä 

nautimme yhteisen lounaan ja teemme veneretken järvelle. Iltapäivällä matkamme 

jatkuu Budvan ja Tivatin kaupunkien kautta Meljineen, jossa majoittuminen 

hotelliin. Illallinen hotellin ravintolassa. Päivän ajomatka n. 220 km. 

 

4. matkapäivä TO 08.10., Meljine 

Aamiainen hotellissa. Vietä omatoiminen päivä Meljinessä tai nauti hotellin tarjoamista palveluista. 

Yhteinen illallinen hotellin ravintolassa. 

 

5. matkapäivä PE 09.10., Perast - Kotor - Tivat 

Hotelliaamiaisen jälkeen lähdemme kohti Perastin piskuista rantakaupunkia, joka huokuu edelleen 
historiallista venetsialaisuuttaan. Koostaan huolimatta kaupungissa on 16 kirkkoa ja 17 Venetsian vallan 
aikaista palatsia. Täältä teemme myös meriretki Gospa od Skrpjelan saarelle, jossa 
tutustumme 1600-luvulla rakennettuun upeaan kirkkoon. Jatkamme matkaa Kotorin 
kaupunkiin, jossa kaupunkikierros. Aikaa jää myös omatoimiselle lounaalle tai kahvitteluun. 
Kotor ja Kotorin lahti, jonka rantoja reittimme seurailee, kuuluvat myös Unescon 
maailmanperintökohteisiin. Kotorin kaunis kaupunki on säilyttänyt keskiaikaisen ilmeensä, 
muurien sisäpuolelta löytyykin mutkikkaita pikkukatuja, pieniä ja viehättäviä aukioita sekä 
arvokkaita barokki- ja renessanssityylisiä rakennuksia. Iltapäivällä matkamme jatkuu Tivatin 
rantakaupunkiin, jossa lyhyt jaloittelutauko. Täältä löytyy monia aritokraattien 
kesäpalatseja, pieni vanhakaupunki sekä rantakatu palmuineen ja huvivenesatamineen. 
Palaamme takaisin hotellille lautalla yli Kotorin lahden. Illallinen hotellin ravintolassa. Päivän ajomatka n. 
95 km. 

 

6. matkapäivä LA 10.10., Dubrovnik - Helsinki 

Aikaisen hotelliaamiaisen jälkeen kuljetus Dubrovnikin lentokentälle, josta Finnairin lento kohti Helsinkiä 

lähtee klo 10:50. Helsinkiin saavumme klo 14:50. 

 
Hinta/hlö: 1215€ 
 
Hinta edellyttää: vähintään 25 matkustajaa 
 
Hintaan sisältyy 

- lennot Helsinki Dubrovnik Helsinki Finnairin reittilennoin 
- matkatavarat lennoilla 
- hotelliyöpymiset kahden hengen huoneissa aamiaisin 
- 3 lounasta ja 5 illallista 
- ohjelman mukainen kierros, sisäänpääsymaksut ja veneretket 
- suomenkielinen paikallisopas koko kierroksen ajan 

 
Lisämaksusta:  1-hengen huone 190€ 
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Majoitus: Four Points by Sheraton, ****Kolasin www.fourpointskolasin.com (2 yötä) 

Wellness and Spa Hotel ACD ****, Meljine http://acd.co.me/wellness-and-spa-acd-
hotel/?lang=en (3 yötä) 

 

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen 
sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Matkapojat Oy on täysin vastuussa koko 
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Matkapojat Oy on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn 
suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, 
että yrityksestä tulee maksukyvytön. 
Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista saat  
osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901. 

 

Vakuutus: Suosittelemme kaikille matkustajillemme peruutusturvan sisältämää matkustajavakuutusta 
 
Maksuehdot: Varausmaksu on 25% matkan hinnasta 
 Loppumaksu erääntyy 45 vrk ennen matkaa, 21.8.2020  
 
Peruutusehdot: Kun peruutus tehdään 27.7.2020 mennessä, on peruutusmaksu 15% matkan hinnasta 
 Kun peruutus tehdään 28.7.-20.8. välisenä aikana, on peruutusmaksu ennakon osuus. 
 Kun peruutus tehdään 21.8.-04.9. välisenä aikana, on peruutusmaksu 75% matkan hinnasta 
 04.9. jälkeen peruutuskulut 100% 
 
Matkustusasiakirjat:  
 
Jokaisella matkustajalla tulee olla mukanaan voimassa oleva passi. Passin tulee olla voimassa 3kk matkan päättymisen 
jälkeen. Varausvaiheessa ilmoitettujen nimien tulee vastata täysin passin/henkilökortin nimitietoja. Suomen/EU:n 
kansalainen ei tarvitse tälle matkalle viisumia. Jos et ole EU:n kansalainen, voit kysyä lisätietoa Matkapojat Oy:n 
myyntipalvelusta p. 010 2323 200. Matkustajan tulee toimittaa matkatoimistolle kopio passin henkilösivusta viimeistään 
1kk ennen matkan alkua. Passikopiot sekä lähiomaisen yhteystiedot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: 
ryhmat.tampere@matkapojat.fi 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä:  
 
Tämän matkan mukaisten matkapalveluiden osalta vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy. Matkasta on 
annettu vakuus Suomen Kilpailu ja kuluttajavirastolle. Matkapojat Oy vastaa ainoastaan varaamistaan palveluista. 
  
 
 
Lisätietoa: Matkapojat Oy, Minna Lehtonen 
 minna.lehtonen@matkapojat.fi tai 010 2323 411  
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