
  
 

Kaunis 
MONTENEGRO,   

ADRIANMEREN HELMI 2.-7.10.22 

koe kaikki suurenmoiset 
nähtävyydet yhdellä matkalla! 
 
 
 
 
Montenegro on valtio Balkanilla, Etelä-Euroopassa. Sen naapureita ovat Albania, Bosnia ja 
Hertsegovina, Kroatia, Kosovo ja Serbia. Maa rajoittuu osittain Adrianmereen. Maa julistautui 
itsenäiseksi 3. kesäkuuta 2006.  Budva on tunnettu erityisesti kahdesta asiasta: muurin 
ympäröimästä Stari Gradin Vanhastakaupungista, joka sijaitsee niemellä sekä rannikon 
tunnelmallisimmista rannoista, jotka sijaitsevat aivan sen vieressä. Myös kilometrin mittainen 
ranta Slovenska Plaza ravintoloineen, viihdealueineen ja basaareineen on suosittu alue.  

    
Matka-aika:  2.-7.10.2022 / 5 yötä/ 6 päivää            
Lentoaikataulu:   Finnair, sitoumuksetta, ajat paikallista aikaa  
   2.10. AY1831 Helsinki 16.50 - Dubrovnik 18.55 
   7.10. AY1836 Dubrovnik 10.50– Helsinki 14.50  
 
Majoitus; Hotel Avala Resort **** 

    
Moderni Avala Resort & Villas -hotelli sijaitsee erinomaisella paikalla Budvan 
Vanhassakaupungissa. Hotellihuoneet ovat mukavat ja tyylikkäästi muotoillut. Allasalueen 
vieressä olevilta aurinkotuoleilta avautuvat mahtavat näköalat Vanhankaupungin ja kirkontornin 
suuntaan sekä Adrianmerelle päin. Kun haluat lähteä uimaan meressä, pääset hotellin omalle 
rannalle kätevästi hissillä. Hemmotteluhetkiä on luvassa hotellin spa-osastolla, joka on todellinen 
reuhtoutumiseen sopiva keidas. Avala Resort & Villas - hotellissa on ravintola ja kolme baaria, 
joista yksi muistuttaa perinteistä englantilaista pubia. Paikalliset ravintolat hotellin lähellä  

 
 



  
 

Alustava matkaohjelma, muutokset mahdollisia  
Päivä 1:  sunnuntai 2.10.2022, lounas 
Kuljetus Helsinki- Vantaan lentoasemalle Jaala- Kuusankoski- Kouvola- Koria- Elimäki – Helsinki- 
Vantaan lentoasemalle, jonne saavutaan n klo 14.00  
Lento AY1831 16.50  Helsinki-Dubrovnik   
Saapuminen Dubrovnikin lentokentälle klo 18.55, jossa vastassa suomenkielinen opas 
Bussikuljetus Budvaan.Majoittuminen hotelliin. Illallinen hotellissa,  
 
Päivä 2: maanantai 3.10.2022, aamiainen ja lounas  
Kaupunkikierros vanhassa keskustassa  
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. Lounas paikallisessa ravintolassa.  
 
Lounaan jälkeen voi viettää vapaa aikaa  vaikkapa hotellin spa- osastolla tai lähteä uimaan meressä.  
Budvan tarjoamat mahdollisuudet; kaupat ja ravintolat ovat heti hotellin ulkopuolella. 

 
Päivä 3: tiistai 4.10.2022, aamiainen ja lounas, viininmaistiaiset 
 
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 tätä 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 kylää, 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, iltapäivän aikana.  
 
Päivä 4: keskiviikko 5.10.2022, aamiainen ja lounas  
Kuninkaallinen Cetinje ja Njegusi  
Kulttuuria ja historialliaa 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 
museossa. Matka jatkuu jyrkiä rinteitä Pitkin Lovcen vuorelle, pieneen Njegusi kylään, jossa 
maistamme paikallista juustoa, kuivattua kinkkua ja viiniä, sekä nautimme lounaasta.  
Iltapäivällä paluu hotelliin.  
 
Päivä 5: torstai 6.10.2022, aamiainen ja lounas  ja läksiäisillalinen  
Aamulla aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus ja lähtä matkalaukkujen kanssa  Kotoriin.  
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. 
Matka jatkuu Dubrovnikiin, Miliniin, jossa majoitutaan hotelli Astareaan3*. 
Yhteinen 3 ruokalajin illallinen, sis. ½ l viiniä tai olutta ja vettä, paikallisessa ravintolassa.   
 

https://www.tjareborg.fi/montenegro/budva


  
 

 
Päivä 6: perjantai 7.10.2022, aamiainen   
Aamupäivällä lähtö  lentokentälle huoneiden luovutuksen jälkeen. Lento AY1836 Dubrovnik - 
Helsinki klo 10.50 ja saapuminen Helsinkiin klo 14.50.  
Bussikuljetus Kymenlaaksoon.   
Hotelli Astarea  *** 6.-7.10.2022, https://www.maistra.com/hotel-astarea-dubrovnik 
 

 

           

 

 

 

Rauhallisella paikalla Mlinissä sijaitseva mukava ja tunnelmallinen Hotel Astarea tarjoaa upeat 
näkymät Adrianmerelle. Hotelli sijaitsee rannalla ihastuttavalla Dubrovnikin Rivieran alueella. 
Hotellilta Astarea on vain 15 minuutin ajomatkan päässä kaupungista ja 20 minuutin ajomatkan 
päässä Dubrovnikin lentoasemalta. 

Hinta/hlö:   EUR  1518,- 
 
Hintaan sisältyy:  

- bussikuljetus Helsinki - Vantaan lentoasemalle meno/paluu myöhemmin sovittavan reitin 
mukaan 

- lennot Helsinki – Dubrovnik - Helsinki, Finnairin lennoilla  
- lentolippuihin liittyvät lentokenttäverot, matkustajamaksut sekä polttoainelisämaksun  
- matkatavarat lennoilla (1 x 23 kg ruumaan ja 1 x 8 kg matkustamoon / hlö)  
- majoitus 4 yötä jaetussa kahden hengen huoneessa Budvassa 4 * hotellissa, 1 yö Milinissä 

hotelli Astareassa 3* 
- ohjelmassa mainitut ruokailut, ei sisällä ruokajuomia, ellei toisin mainita  
- 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 Nikolan museon 
pääsymaksu, Njegusi juusto- ja kinkkumaistiaiset, viininmaistiaiset Brcelissä,         
pääsymaksu Skadar kansallispuistoon, veneily Skadar järvellä ja pieni välipala    

- varaus- ja viestintäkulut 
- tarjouksen tekohetkellä tiedossa olevat verot- ja viranomaismaksut  
- marginaalivero. 

 
Lisämaksusta:  

- matkavakuutus, jota suosittelemme. Ota yhteys omaan vakuutusyhtiöösi  
- ruokajuomat  

 
Retkille osallistuminen edellyttää normaalia liikuntakykyä.      
                                   
Maksuehdot:  

- 1. erä; ennakkomaksu 300,- euroa 27.7.2022 mennessä  
- 2. erä 500,- 2.8.2022  
- 3. loppusuoritus 718,- 2.9.2022     

 

https://www.maistra.com/hotel-astarea-dubrovnik


  
 

Peruutusehdot:       
- Jos matka peruutetaan 28.7.2022-15.8.2022 mennessä peruutuskulut 200 eur/hlö 
- Jos matka peruutetaan 16.8.-30.8.2022 peruutuskulut 800 eur/hlö 
- Jos matka peruutetaan 31.8.2022 jälkeen, peruutuskulut ovat 1442,- (95 % matkan hinnasta)  
   
 Muuta huomioitavaa: 
 - Pidätämme oikeudet koronapandemiasta johtuviin muutoksiin aikatauluissa ja matkaohjelmissa. 
Palvelut kohteissa saattavat olla poikkeusoloista johtuen avoinna supistetusti ja koronaturvallisella 
tavalla toteutettuja. 
- Matkalla tarvitaan voimassa oleva passi sekä rokotustodistus. Tarkemmat tiedot päivittyvät 
hyvinkin lyhyellä varoajalla.  
- Syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite / postiosoite ja bussiin nousupaikka sekä ruoka-
aineallergiat ilmoitettava varauksen yhteydessä. Sekä mahdollinen Finnair Plus kortin numero.  
 
Lääkärintodistus ei muuta peruutusehtoja!  Suosittelemme matkavakuutusta, joka kattaa 
vähintään sairastumisesta ja tapaturmasta aiheutuneet hoitokulut ja sisältää kattavan 
peruutusturvan.  
 
Matka on matkapaketti, johon noudatetaan yleisiä matkapakettiehtoja ja Kouvolan Matkatoimiston 
opastettujen ryhmämatkojen erityisehtoja, jotka löytyvät internet-sivuiltamme: 
https://www.kouvolanmatkatoimisto.fi/yritys/ehdot/lentaeen-tehtaevien-ryhmaematkojen-
erikoisehtoja. 
 
On hyvä huomioida, että vaikka Kouvolan Matkatoimisto tarjoaa matkoja, mutta emme takaa, että 

matkustaminen on suositeltavaa tai täysin riskitöntä. Matkatoimisto ei myöskään ole vastuussa 

vahingoista tai menetyksistä, joita matkustaminen tai matkanaikana viranomaisten määräämä 

karanteeni voi aiheuttaa  

Kun matkavaraus on tehty 11.3.2020 jälkeen, ei korona ole enää yllättävä ja ennalta-arvaamaton 

tilanne ja koronatilanteen muuttuminen ei automaattisesti oikeuta kuluttomaan 

peruutukseen/muutokseen. Pyrimme aina tekemään parhaamme, jotta peruutuksesta aiheutuvat 

peruutuskulut olisivat mahdollisimman pienet. 

Vakuus: Kuluttajaviraston matkatoimisto Kouvolan Matkatoimisto Oy:lle myöntämä 
vakuusnumero on 3209/00 MjMv, mikä antaa oikeuden järjestää ja välittää matkoja  
Sinulle varattu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu 
matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. 
Kouvolan Matkatoimisto Oy on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta 
toteuttamisesta. Lisäksi Kouvolan Matkatoimisto Oy on hankkinut suojan palauttaakseen 
suorittamasi maksut ja turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee 
maksukyvytön. 
Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista kohdasta 
https://www.kouvolanmatkatoimisto.fi/yritys/ehdot/yleiset-matkapakettiehdot/ 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Kouvolan Matkatoimisto Oy   
Lisätietoja ja varaukset 22.7.2022 mennessä; Pentti Keinänen puh. 0440 257 470, 
elakeliitto.jaala@gmail.com. 
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