TILAUSMATKAT OY
Kauppakatu 55-57, 70100 Kuopio
p. 017 – 26 333 23

"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

QIGONG MATKA MONTENEGROON!
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HOTEL SUN RESORT ***
Hotel Sun Resorton tasokkaampi hotelli aivan Herceg Novin
keskustan tuntumassa. Hotelli koostuu viidestä eri rakennuksesta, joita
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
hyvinvointilomaan!
Hotelli sijaitsee rantabulevardin varrella. Herceg Novin keskustaan on
vajaan kilometrin matka.

*'

820€/hlö + 250€ kurssimaksu

*

lennot Helsinki-Dubrovnik ja takaisin
lentokenttäkuljetukset kohteessa
majoitus Hotel Sun Resort 2hh, huoneissa
on ranskalainen parveke
aamiainen + päivällinen
Qigong -harjoituksia
suomenkielisen oppaan palvelut

1hh –lisä +135€
merinäköalalisä +90€/hlö
toimistokulut 10€/lasku

*

'

Helsinki 10:30 -> 12:35 Dubrovnik
Dubrovnik 13:15 -> 17:20 Helsinki

Matkaehdot: ennakkomaksu lennoista 150€/hlö tulee maksettavaksi muutaman päivän sisään varauksesta.
Tuonne saakka matkan voi peruuttaa ilman kuluja. Ennakkomaksua ei palauteta jos tulee peruutus tämän jälkeen.
Loppumaksu erääntyy reilu kuukausi 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.
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
paluumatkalla käydään tutustumassa Tivatin satama-alueeseen!Tivatissa
saa kuvan mihin suuntaan Montenegro on menossa tulevaisuudessa.
55€/hlö
• OSTROGIN LUOSTARI: Ostrogin luostari on osittain tehty vuoren
sisään ja se sijaitsee 900 metrin korkeudessa. Luostari on kolmanneksi
suosituin kohde kristittyjen keskuudessa.
65€/hlö
sis. lounaat retkillä
Matkanne aikana Tilausmatkoilla on iso ryhmä kohteessa, joten retkillä saattaa mennä kauemmin kuin yleensä.

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin, mikäli eri osapuolet muuttavat hintojaan. Hinnat on laskettu 15 maksavan
asiakkaan mukaan. Mikäli lähtijöitä on vähemmän, pidätämme oikeuden hinnan muutokseen.
Toivottavasti lähdette mukaamme kuvankauniiseen Montenegroon!

Mikäli teillä on jotain kysyttävää, niin vastaan mielelläni ja kerron lisää tästä maasta.
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