
RIL seniorien matka Albaniaan ja Montenegroon 
 

 

 

 Albania  
Lähde unohtumattomalle matkalle alueelle, joka on täynnä elämää ja positiivista 
energiaa, täynnä intoa siirtyä elämässä eteenpäin. tutustu maahan, jossa toivo 
kasvaa joka päivä. Koe tämän maan menneisyys käymällä muinaisten 
sivilisaatioiden jättämillä raunioilla. Näe tämä panoraamamaisema ajamalla 
matkallamme läpi villien vuorten ja kansallispuistojen. Albania on uusi matkailumaa 
Italian kyljessä. Rynnistys sinne on vasta alkamassa. Ole ensimmäisten joukossa. 

Maanantai 22.10. 

• Varhainen aamulento 8.30 – 10.35 Helsinki-Dubrovnik  
• Bussilla Dubrovnik-Montenegro. Pysähdymme Herceg-Novin kaupungissa 

välipalalle ja jaloittelulle. Jatkamme Albanian puolelle ja majoitumme neljän 
tähden Colosseo-hotelliin, joka sijaitsee Shkoderin kaupungissa. 
 

 



• Matkalla Shkoderiin poikkeamme bussilla Rozafan linnoitusalueella. Itse 
linnasta on jäljellä enää raunioita, mutta henkeäsalpaavat maisemat joka 
puolelle ympäristöön ovat tallella. 

• Illallisen syömme paikallisessa ravintolassa tunnelmallisesti joen rannalla  

Tiistai 23.10. 

• Aamiaisen jälkeen jatkuu matkamme kohti pääkaupunki Tiranaa. Matkalla 
pysähdymme Bardhan viinitilalla maistelemassa paikallisia viinejä. 

• Majoitumme Tiranassa keskustahotelliina. 
• Ammatillista ohjelmaa iltapäivällä (tarkentuu myöhemmin). 
• Aikaa tutustua kävellen hotellin ympäristöön. 
• Illallinen kaupungilla.  

Keskiviikko 24.10. 

• Aamiaisen jälkeen tutustumme nähtävyyksiin: moskeijaan, bunkkerimuseoon, 
presidentin palatsiin ja Scanderbergin aukioon. Ja tietenkin kauppakatuun, 
jossa ovat Euroopan halvimmat hinnat. 

• Jatkamme bussilla Beratiin, tuhansien ikkunoiden kaupunkiin. Unescon 
maailmanperintökohde. 

 

• Kohteitamme Beratissa: Mangalemin asuntoalue,, Gorica-silta, 
mukulakivikadut, ikonimuseo, kauppakatu 

• Aikaa lounaalle paikallisessa ravintolassa. 
• Palaamme Tiranaan ja illallinen paikallisessa ravintolassa 

Torstai 25.10. 

• Matkalla takaisin Montenegroon pysähdymme Krujen kaupungin vanhalla 
basaarikujalla ja tutustumme muutenkin tähän Albanian entiseen 
pääkaupunkiin, joka on perustettu jo 1400-luvulla ja säilynyt meidän 
päiviimme. 



• Lounas matkan varrella. 
• Majoitumme hotelliine Budvassa. 
• Illallinen kalaravintolassa rannalla. 

Perjantai 26.10. 

• Lähdemme tutustumaan Plantazen viinitilaan, mutta pysähdymme 
Montenegron pääkaupungissa Podgoricassa. 

• Jatkamma Plantaze viinitilalle, jossa maistelemme viinejä ja pientä 
syötävää. 

• Platnazesta ajamme vuorten poikki entiseen pääkaupunkiin Cetinjeen, jossa 
ehdimme käydä tutustumassa hallitsijan palatsiin. 

• Päivän päätteeksi ajamme Belvedren ravintolaan vuorten keskellä, missä 
nautimme lammasaterian paikallisen punaviinin kera. 

 

Lauantai 27.10. 

• Aamiaisen jälkeen lähdemme Dubrovnikin lentokentälle. 
• Kierrämme upean Kotorin lahden, joka on Unescon maailmanperintölistalla.  
• Paluulento Suomeen klo 13.15. 


