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"Kuvittele paikka, missä rannat ovat yhtä safiirisen upeita kuin Kroatiassa, vuoret jylhät kuin Sveitsissä, 

rotkot melkein yhtä syvät kuin Coloradossa, rakennukset yhtä elegantteja kuin Venetsiassa ja kaupungit 

yhtä vanhoja kuin Kreikassa.. sitten liitä tähän kaikkeen Välimeren ilmasto ja ahda tämä paikka kaksi-

kolmasosan kokoiseen Walesiin..alat saada kuvan Montenegrosta!" -Lonely Planet

Olet enemmän® -MATKA MONTENEGROON!
Montenegro on maa, joka on monilta vielä käymättä! Montenegro sijaitsee 
Balkanin niemimaalla, Adrianmeren rannalla. Se kuului entiseen Jugoslaviaan, 
mutta on ollut itsenäinen jo vuodesta 2006 asti. Montenegrossa ei sodittu 1990 –
luvulla. Montenegro, Crna Gora, tarkoittaa mustaa vuorta ja maan pinta-alasta 
onkin yli 85% vuoristoa, niinpä sieltä löytyy kauniita maisemia. Keskilämpötila 
on toukokuussa ja syyskuussa 25 astetta ja lokakuussakin 22-24 astetta! Syksyllä 
merivesi on ihanan lämmintä!

Kohteemme Herceg Novi/Igalo sijaitsee Montenegron rannikolla. Hergec Novi 
on pieni kaupunki, ja rauhallinen kohde -ei massaturismia. Tästä asiakkaamme 
ovat tykänneet. Olemme tehneet Montenegroon matkoja jo vuodesta 2010 asti ja 
asiakkaamme ovat tykänneet kovasti maasta ja ihastuneet sen kauneuteen. 

Mukana matkalla on montenegrolainen matkanjohtaja/opas joka esittelee maata 
sujuvalla suomenkielellä, osaten kertoa maan historiasta ja nykypäivästä 
paikallistuntemuksella.
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Matkailusivusto LONELY PLANET on 

listannut Montenegron 2. sijalle 

Best in Travel 2012 –listalla!
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Tarjoamme teille seuraavaa:

Kohde:

Hlömäärä:

Ajankohta: 

Herceg Novi 
10 - 20
16. - 23.09.2019

HOTEL SUN RESORT ***

Hotel Sun Resort on tasokkaampi hotelli aivan Herceg Novin keskustan

tuntumassa. Hotelli koostuu viidestä eri rakennuksesta ja 20

huoneistosta, jota ympäröi banaanipuut, palmut ja oleanterit. 

Hotellilla on oma uima-allasalue, oma ranta sekä pieni kylpyläosasto,

missä on mm. poreallas ja kaksi saunaa. Hotellilla on myös 

tenniskenttä. Huoneissa on ilmastointi. Hotellilla on upeat puitteet 
hyvinvointimatkaan! 

Hotelli sijaitsee rantabulevardin varrella. Herceg Novin keskustaan on

vajaan kilometrin matka. 

Hinta: 

Hinta sis.

Hinta ei sis.

Lento aikataulu : 

1390€/hlö

lennot Helsinki–Dubrovnik-Helsinki ja 
takaisin
lentokenttäkuljetukset kohteessa 
majoitus Hotel Sun Resort 2hh 
aamiainen + päivällinen 
suomenkielisen oppaan palvelut 
2 x 75 min päivittäin Olet enemmän® -
oivalluksia; meditaatiota, visuaalisia 
sekä kehollisia harjoituksia
Retki Ostrogin luostariin
Retki Dubrovnikin vanhaan kaupunkiin

1hh –lisä +135 €
merinäköalalisä +90€/hlö 
liittymälennot Oulusta +120€

Hinta ilman Olet enemmän® -oivaltaviin 
kohtaamisiin: 995€/hlö

toimistokulut 15€/lasku 

Meno: Helsinki 08:30 -> 10:35 Dubrovnik 
Paluu: Dubrovnik 11:20 -> 15:20 Helsinki

Matkaehdot: ennakkomaksu lennoista 200€/hlö tulee maksettavaksi 31.05.2019 mennessä. 
Ennakkomaksua ei palauteta jos tulee peruutus tämän jälkeen. Loppumaksu erääntyy viisi 
viikkoa ennen matkaa.
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• Perast & Kotor: *Yksi maailman kauneimmista lahdista!*
Ajetaan Kotorin lahti ympäri. Tutustutaan historialliseen Perastin
kylään, mahdollista vierailla Gospa od Skrpjela saarella (veneyhteys
Perasista). Tutustuaan Unesco suojattuun Kotorin vanhaan kaupunkiin
ja pistäydytään ostoskeskuksessa. Retken kesto: 6-7h 55€/hlö

• CETINJE & TIVAT: *historian huminaa ja modernia Montenegroa!*
Cetinje on Montenegron vanha pääkaupunki, joka sijaitsee n. 700 metrin
korkeudessa ja edustaa ”aidompaa” Montenegroa kuin rannikko. Cetinje
on perustettu 1400 -luvulla ja melkein jokaiseen Cetinjen taloon liittyy
mielenkiintoinen tarina menneisyydestä. Cetinjessä kuulet tarinointa
Montenegron mielenkiintoisesta historiasta! Vastakohtana paluumatkal-
la käydään tutustumassa Tivatin satama-alueeseen! Tivatissa saa kuvan
mihin suuntaan Montenegro on menossa tulevaisuudessa. Retken kesto:
7-8 h        55€/hlö
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Retket lisähintaan:

terveisin,

Päivi Bigovic
TILAUSMATKAT OY
p. 0400 870 262, 017 26 333 23
paivi.bigovic@tilausmatkat.info

www.montenegronmatkat.com

• �������&��������������������������*�������		�� ���	���������
����
�����
��
�.�������������
����
�

	�� �����	
���������������������������+�����������������������
��

Retkipaketin hinta:  155€/hlö sis. lounaat retkillä.       

Matkan hintaan kuulu:

• TREBINJE BOSNIA-HERTSEGOVINA: *naapurimaa tutuksi!*
Ajetaan naapurimaahan Bosnia-Hertsegovinaan Trebinjen kaupunkiin,
jolla on mielenkiintoinen historia -osittain samat hallitsijat ovat hallinneet
sekä Trebinjen että Herceg Novin alueita. Retken aikana käydään
Trebinjen vanhassa kaupungissa ja upealla viinitilalla, missä päästää
tutustumaan viinitilan tuotantoon ja syödään paikallinen lounas. Retken
kesto: n. 5h  huom! Passi mukaan retkelle! 60€/hlö

• Retki Dubrovnikin vanhaan kaupunkiin

Olen Johanna Kononow, kohtaamisen ammattilainen ja 
työhyvinvointikouluttaja. Minulta on vuosien ajan pyydetty Olet 
enemmän® -matkoja. Yhdessä Tilausmatkojen kanssa ohjaan sinut 
ainutlaatuisen itsesi äärelle kuvankauniissa ja ainutlaatuisessa 
Montenegrossa. 

Lämpimästi tervetuloa ja kokemaan kuinka sinäkin Olet enemmän®.

Katso lisää www.kalevalavalmennus.fi
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