
 
                                        10.06.2021   
 
MONTENEGRO   
Ryhmä:   Eläkeliitto Jaala      
Päivämäärät:  16-22.5.2022 / 6 yötä. 7 päivää.     
Määrä:    35 matkustajaa  
        
Lentoaikataulu: Finnair  
Maanantai 16.05.2021 AY1831 Helsinki 08.00 - Dubrovnik 10.00 
Sunnuntai 22.05.2021 AY1836 Dubrovnik 19.45– Helsinki 23.45   
 
Majoitus; 16.-22.5.2022 hotel Avala resort 4* www.avalaresort.com  
    
Avala Resort & Villas on ainutlaatuinen lomakeskus, joka sijaitsee rannalla vain 50 metrin päässä Budvan 
vanhastakaupungista. Täällä voit nauttia ensiluokkaisesta lomakokemuksesta. Lomakeskuksessa on 2 
ulkouima-allasta, kuntosali ja suuri spa-alue, jossa on koko vuoden avoinna oleva sisäuima-allas. Lisäksi 
lomakeskuksessa on 2 ravintolaa, joissa on tarjolla kansainvälisiä herkkuja. Huoneestasi käsin voit nauttia 
upeista näköaloista merelle ja vuoristoon. Huoneet on kalustettu korkeatasoisesti, ja niissä on esimerkiksi 
taulu-tv, digitaalinen puhelinlinja ja langaton internetyhteys. 
 
Uusi matkaohjelma toukok. 2022 lähdölle: 16.-22.5.2021. -muutokset mahdollisia.  
 

Päivä 1: Maanantai 16.05.2022 , lounas  
Kuljetus lentokentälle, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Lähtöselvitys avautuu 06.00  
Lento AY1831 16.05.2021 8.00-10.00 Helsinki-Dubrovnik 
Dubrovnikin lentokentällä vastassa suomenkielinen opas ja tilausbussi.  
Kuljetus Budvaan. Lounas paikallisessa ravintolassa    

Budva kaupunkikierros. 
Budva on suosituin lomapaikka Montenegrossa, Adrian meren rannalla. Sen vanhaa kaupunkia 
sanotaan usein pieneksi Dubrovnikiksi johtuen sen marmorikaduista ja venetsialaisista muureista, 
jotka kohoavat uljaasti merestä. Vanha kaupunki ja sen ympäristö on eloisa tapaamispaikka 
ravintoloineen ja kahviloineen, pienine puoteineen.  
Majoittuminen hotelliin, ilta on vapaa. 
 

Päivä 2: Tiistai 17.05.2022, aamiainen ja lounas    
Kotorin lahti                                                                                       
Euroopan eteläisin vuono sijaitsee juuri Montenegrossa, ja sitä pääsemme 
ihailemaan tällä retkellä. Ensin pääsemme Kotorin kaupunkiin, jonka 
vanha kaupunki muureineen kuuluu Unescon maailmanperintölistalle. 
Tutustumme kaupunkiin opastetulla kierroksella.  
Perast nimisessä kylässä nautimme lounaasta päivän aikana.  
Täältä teemme veneretken, jonka aikana ajamme vuorten ympäröimän vuonon halki, ohittaen 
pieniä kyliä, sekä pysähdymme pienellä saarella lahden keskellä, jolla sijaitsee kuuluisa pyhä 
paikka, kirkko 1600-luvulta. Kirkon 68 seinämäälausta on 
tehnyt paikkallinen barokkiaikainen taiteilija Tripo Kokolja.  
Illaksi paluu hotelliin.  
 

Päivä 3: Keskiviikko 18.05.2022, aamiainen ja 
lounas 
Kuninkaallinen Cetinje ja Njegusi  

http://www.avalaresort.com/


  

 

Kulttuuria ja historiaa täynnä on tämä kierto, jonka aikana tutustumme  Montenegron upeimpiin 
paikkoihin. Upeita vuorimaisemia ihaillen pääsemme Montenegron entiseen pääkaupunkiin 
Cetinjeen, joka henkii vanhaa historiaa, ja täällä vierailemme Kuningas Nikolan linnassa. Matka 
jatkuu jyrkiä rinteitä Pitkin Lovcen vuorelle, pieneen Njegusi kylään, jossa maistelemme paikallista 

juustoa, kuivattua kinkkua ja viiniä, sekä nautimme lounaasta. Iltapäivällä paluu Budvan hotelliin.  
 

Päivä 4: Torstai  19.05.2022 , aamiainen , lounas, vininmaistiaiset  
Viiniä ja luontoa 
Balkanin niemimaan suurin järvi Skadar on useiden harvinaisten 
lintulajijen ja kasvien kotipaikka, on tulvillaan luonnon kauneutta ja 
historiaa, osa Montenegron kansallispuistoa. Retken aikana 
pääsemme veneellä ajamaan järvellä, jonka aikana voimme ihailla 
ainutlaatuista maisemaa, järven kirkasta vettä, lintu- ja kalalajien 
paljoutta, sekä kasvillisuuden rehevyyttä.  
 
Ensin ajamme Budvasta ohi Sveti Stefan pientä kylää, josta avautuu upea maisema, pysähdymme 
ottamaan valokuvia. Sitten ajamme Brceli nimiseen pieneen 
kylään, jossa perheomisteisella viinitilalla tutustumme viinin 
valmistamiseen ja maistamme paikallisia viinejä. Täältä jatkamme 
Virpazariin, jossa nousemme veneeseen ja ajamme Rijeka 
Crnojevica kylään. Retken päätteeksi nautimme lounaasta 
paikallisessa ravintolassa.  
Ajo takaisin Budvaan bussilla, jonne saapuminen iltapäivän aikaan.  
 

Päivä 5: Perjantai 20.05.2022 , aamiainen ja kalalounas  
Kalaretki merellä 
Ajaminen veneellä Adrianmerellä on ainutlaatuinen kokemus. 
Kristallinkirkas ja sinisen sekä turkoosin väreissä kimalteleva meri, 
sekä upea Budvan Riviera, jonka takana kohoavat mahtavat vuoret, 
sekä merestä kohoavat pienet saaret. Aikaa nauttia auringosta, 
meren rannasta. Pysähdymme yksityisellä rannalla, jossa tarjolla 
grillattu kalalounas. Iltapäivällä paluu hotelliin.  
 

Päivä 6: Lauantai 21.05.2022 , aamiainen ja 
läksiäisillallinen.  
Vapaa päivä ja mahdollisuus tehdä viimeisiä tuliaisostoksia ja nauttia 
hotellin kylpyläpalveluista.  
Illalla läksiäisillallinen paikallisessa ravintolassa, jossa myös 
kansanmusiikkia ja tanssia. Ruokajuoma ½ litraa viiniä/olutta ja vettä. 

 
 
Päivä 7: Sunnuntai 22.5.2022 , aamiainen, lounas.  
Uloskirjautuminen hotellista, kuljetus Herceg Noviin, jossa vapaa aika ja lounas. 
Kuljetus Dubrovnikin lentoasemalle ja paluu Suomeen lennolla AY1836 19.45-23.45. 
 

Hinta:   EUR 1695,- / hlö 
  
Hintaan sisältyy:  
- bussikuljetus Helsinki - Vantaan lentoasemalle meno/paluu  
- lennot Helsinki – Dubrovnik - Helsinki, Finnairin lennoilla  
- lentolippuihin liittyvät lentokenttäverot, matkustajamaksut sekä polttoainelisä                
- matkatavarat lennoilla (1 x 23 kg ruumaan ja 1 x 8 kg matkustamoon / hlö)  
- majoitus 6 yötä jaetussa kahden hengen huoneessa Budvassa 4 * hotellissa ja  
- ohjelmassa mainitut ruokailut. Ei sisällä ruokajuomia.   



  

 

- bussikuljetukset turistibussilla ohjelman mukaisesti  
- suomenkielisen oppaan palvelut alkaen Dubrovnikista koko matkan ajan, retkillä  

   lisäksi englanninkieliset paikallisoppaat  
- Retket: Budvan kaupunkivero, Kotorin kaupunkivero, veneretki saarelle, 

   pääsymaksu kirkkoon, kaupunkivero Cetinje, Kuningas Nikola museo 
pääsymaksu, Njegusi juusto- ja kinkkumaistiaiset, viininmaistiaiset Brceli,                     
pääsymaksu Skadar kansallispuistoon, veneily Skadar järvellä ja  

   pieni välipala, veneily kalaretkellä 
- varaus- ja viestintäkulut 
- mahdolliset paikalliset verot 
- marginaalivero  

 
Lisämaksusta:   
- yhden hengen huoneen lisämaksu 260,- / 6 yötä    
- matkavakuutus, jonka suositamme ottamaan heti ilmoittautumisen yhteydessä.  
- muut ruokailut. 

-  
Ilmoittautumiset 30.12-21 mennessä Eläkeliitto Jaala: Pentti p. 0440257470 
pentti.keinanen@gmail.com. Matka vaatii toteutuakseen vähintään 30 matkustajaa. 
Matkan maksuehdot:   
1. erä ennakkomaksu 300,- euroa / henkilö 15.01.2022 mennessä.   
2. erä 500,- 04.02.2022 mennessä   
3. loppusuoritus 895,00 4.3.2022 mennessä.     

    
Peruutusehdot:           

Peruutus 16.2.2022 asti: kulut 200 euroa / henkilö.   
Peruutus 17.2.2022 - 15 vrk ennen saapumispäivää: kulut 75 % matkanhinnasta 
Peruutus myöhemmin kuin 14 vrk ennen; kulut 95 % matkanhinnasta. 

Hintaperuste  
Hinnat perustuvat alustaviin sopimushintoihin osittain kesäkaudelle 2021 oleviin alustaviin 
hintoihin sekä 9.6.2020 olleisiin valuuttakursseihin.  
YVE:n kohta hinnanmuutokset (10.1.c.) koskee vuoden 1999 alusta kaikkia matkan 
kustannuksiin vaikuttavia valuuttakurssimuutoksia. 
Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja  
6 viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta valuuttakurssia. 

 Pidätämme oikeuden hinnan- ja tuotteenmuutoksiin. 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä 
Tämän valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Kouvolan Matkatoimisto Oy. 
Matkaan sovelletaan Kouvolan Matkatoimisto Oy:n erityisehtoja ja suositamme kattavan 
matkavakuutuksen hankkimista heti ilmoittautumisen yhteydessä. 
Asiaa hoitaa meillä Sinikka Laukas, 040 543 1017, sinikka.laukas@kouvolanmatkatoimisto.fi   

Lisätietoja, varaukset ja muutokset; Pentti Keinänen, 044 025 7470,pentti.keinanen@gmail.com 

 
 
 
Tervetuloa mukaan odotetulle matkalle!  
  
KOUVOLAN MATKATOIMISTO Oy, Sinikka 
Laukas. 
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