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MATKA MONTENEGROON

Montenegro on maa, joka on monilta vielä käymä ä! Montenegro 
sijaitsee Balkanin niemimaalla, Adrianmeren rannalla. Se kuului 
en seen Jugoslaviaan, mu a on ollut itsenäinen jo vuodesta 2006 
as . Montenegrossa ei sodi u 1990 –luvulla. Montenegro, Crna 
Gora, tarkoi aa mustaa vuorta ja maan pinta-alasta onkin yli 85%
vuoristoa, niinpä sieltä löytyy kauniita maisemia. 

Kohteemme Hergec Novi/Igalo sijaitsee Adrianmeren rannalla ja 
kaupungin edustalla on seitsemän kilometrin pituinen 
rantabulevardi, jonka varrella on kahviloita, ravintoloita ja 
kauppoja. Herceg Novi on pieni kaupunki, ja siellä ei ole 
massaturismia -ja tästä asiakkaamme tykkää! Lokakuussa on vielä  
24-27 astetta ja merivesi on ihanan lämmin!

Lennot on Kroatian puolelle Dubrovnikiin, jolloin matkaan 
voidaan yhdistää myös käynti Dubrovnikin vanhassa kaupungissa! 

Olemme tehneet Montenegroon matkoja jo vuodesta 2010 as  ja 
asiakkaamme ovat tykänneet kovas  maasta ja ihastuneet sen 
kauneuteen. 

Mukana matkalla on montenegrolainen matkanjohtaja/opas joka esi elee
maata sujuvalla suomenkielellä, osaten kertoa maan historiasta ja
nykypäivästä paikallistuntemuksella.

www. lausmatkat.info toimisto@ lausmatkat.info p. 017 – 26 333 23

Matkailusivusto LONELY PLANET on 

listannut Montenegron 2. sijalle 

Best in Travel 2012 –listalla! Vuonna 

2015 Montenegron Jazin ranta 

vali in Euroopan parhaaksi 

rannaksi!

"Kuvi ele paikka, missä rannat ovat yhtä safiirisen upeita kuin Kroa assa, vuoret jylhät kuin Sveitsissä, 
rotkot melkein yhtä syvät kuin Coloradossa, rakennukset yhtä elegan eja kuin Venetsiassa ja kaupungit 
yhtä vanhoja kuin Kreikassa.. si en liitä tähän kaikkeen Välimeren ilmasto ja ahda tämä paikka kaksi-
kolmasosan kokoiseen Walesiin..alat saada kuvan Montenegrosta!”
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Tarjoamme teille seuraavaa:

Kohde:
Hlömäärä:     
Ajankohta: 

Hinta: 

Hinta sis: 

Hinta ei sis.

Matkaehdot: Ennakkomaksu 210€/hlö erääntyy 15.08. -> tuonne asti on aikaa kerätä ryhmää. Ennakkomaksuja 
ei palauteta mikäli peruu matkan maksujen jälkeen. Loppumaksu erääntyy viisi viikkoa ennen lähtöä.

www. lausmatkat.info toimisto@ lausmatkat.info p. 017 – 26 333 23

"Kuvi ele paikka, missä rannat ovat yhtä safiirisen upeita kuin Kroa assa, vuoret jylhät kuin Sveitsissä, 
rotkot melkein yhtä syvät kuin Coloradossa, rakennukset yhtä elegan eja kuin Venetsiassa ja kaupungit 
yhtä vanhoja kuin Kreikassa.. si en liitä tähän kaikkeen Välimeren ilmasto ja ahda tämä paikka kaksi-
kolmasosan kokoiseen Walesiin..alat saada kuvan Montenegrosta!”

Lisämaksusta:

Herceg Novi, Montenegro
10 - 20
04. - 11.10.2022
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995€/hlö

lennot Helsinki - Dubrovnik - Helsinki 
lentoken äkuljetukset
majoitus Hotel Sun Resort 2hh 
aamiainen + päivällinen 
suomenkielisen oppaan palvelut 
ohjattua joogaa
käynti Dubrovnikin vanhassa kaupungissa 

1hh -lisä +135€/hlö
merinäköalalisä + 95€/hlö 
deluxe huone +200€/hlö

toimistokulut 15 €/lasku

meno: Helsinki 10:20 -> 10:00 Dubrovnik (-1h) 
paluu: Dubrovnik 13:00 -> 17:00 Helsinki (+1h)

Lentojen aikataulu:
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Retket lisähintaan:

Lisäksi tarjoamme erikoisretkiä:

• Niksic/Ostrogin luostari.  –tutustutaan kris tyn maailman kolmanneksi vierailumpaan paikkaa, Ostrogin
luostariin, mikä on rakenne u luolan sisään, 900 m korkeuteen. Käydään myös Montenegron toiseksi
suurimmassa kaupungissa, Niksicissä. 65€/hlö sis. lounaan ja pääsymaksu

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin, mikäli eri osapuolet muu avat hintojaan.  

Toivo avas  lähde e mukaamme tutustumaan 
kuvankauniiseen Montenegroon! 

Terveisin,

Päivi Bigovic/TILAUSMATKAT OY

p. 0400 870 262, 017 26 333 23
paivi.bigovic@ lausmatkat.info www.montenegronmatkat.com

www. lausmatkat.info toimisto@ lausmatkat.info p. 017 – 26 333 23

"Montenegro oli 34. näkemäni maa 
ja todella yksi parhaista ellei paras. 
Jylhät ja kauniit maisemat, hyvät 
palvelut ja erikoisen hyvä opas. 
Opas osasi maansa historian sekä 
nykypäivän. Hän oli ystävällinen ja 
palvelualtis. Olo oli kotoisa, hotelli 
hyvä ja opas oli, ei opas, vaan 
vieraanvarainen isäntä! Suosittelen 
varauksetta sekä matkanjärjestäjää, 
että Montenegroa. " -palaute 
asiakkaalta

"Kuvi ele paikka, missä rannat ovat yhtä safiirisen upeita kuin Kroa assa, vuoret jylhät kuin Sveitsissä, 
rotkot melkein yhtä syvät kuin Coloradossa, rakennukset yhtä elegan eja kuin Venetsiassa ja kaupungit 
yhtä vanhoja kuin Kreikassa.. si en liitä tähän kaikkeen Välimeren ilmasto ja ahda tämä paikka kaksi-
kolmasosan kokoiseen Walesiin..alat saada kuvan Montenegrosta!”

Retkillä on mukana myös muita 
Tilausmatkojen asiakkaita. 

• Perast & Kotor: *Yksi maailman kauneimmista lahdista!*–ajetaan
Kotorin lah  ympäri. Tutustutaan historialliseen Peras n kylään,
mahdollista vierailla Gospa od Skrpjela -saarella (veneyhteys Peras sta).
Tutustutaan Unesco suoja uun Kotorin vanhaan kaupunkiin ja
pistäydytään myös ostoskeskuksessa. 60€/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 menneisyydestÃ¤. Cetinjessä kuulet tarinointa
Montenegron mielenkiintoisesta historiasta!Vastakohtana paluumatkalla
käydään tutustumassa Tivatin satama-alueeseen! Tivatissa saa kuvan
mihin suuntaan Montenegro on menossa tulevaisuudessa.              60€/hlö

• 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. huom!
Passi mukaan retkelle!                                                                              65€/hlö

KOLMEN RETKEN PAKETTI 170€    lounaat kuuluvat retkin hintaan




