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Tuulan matkat
www.tuulanmatkat.fi

OHJELMA:  
2.5. LAUANTAI. Lento klo 12.40 Istanbulin 
kautta Tiranaan. Kuljetus Hotel Austriaan, 
majoittuminen ja illallinen.
3.5. SUNNUNTAI. Aamiainen. Kävelyretki 
kaupungin sydämeen, Skanderbeg-aukiolle. 
Vierailemme kansallismuseossa, jossa on muun 
muassa Äiti Teresan Paviljonki ja Kommunisti-
sen Terrorismin Paviljonki. Saamme yleiskuvan 
Tiranan keskustasta komeine bulevardeineen ja 
hallintorakennuksineen. Nousemme gondoli-
hissillä Dajti-vuoren (1 613 m) huipulle. Lounas 
näköalaravintolassa. Paluu hotelliin.   
4.5. MAANANTAI. Aamiainen. Tutustumi-
nen Shkodran ja Krujan historiallisiin kaupunkeihin. Shkodrassa näkyy vielä venetsia-
laisia vaikutteita. Käymme Razafan linnoituksella ennen lounasta. Jatkamme Krujan 
pikkukaupunkiin, jossa kuulemme maan kansallissankarin Gjergi Kastriotin Skander-
begin uroteoista. Pistäydymme basaarissa ennen paluuta hotellin.
5.5. TIISTAI. Aamiainen. Bussilla Korcan kaupunkiin, jota kutsutaan Albanian 
pikkupariisiksi osin ranskalaisen tyylinsä vuoksi. Katselemme nähtävyyksiä ja käym-
me perinteisellä torilla. Jatkamme Balkanin niemimaan suurimman järven rannalla 
sijaitsevaan Pogradecin kaupunkiin. Lounaan jälkeen ihailemme Drilonin puistoa. 
Majoittuminen Durresin satamakaupungissa Hotel Epidamniin.  
6.5. KESKIVIIKKO. Aamiainen. Tutustuminen Durresin kaupunkiin, joka perus-
tettiin kreikkalaisten siirtokunnaksi 600-luvulla eKr. Kaupunki oli tärkeä kauppakes-
kus. Myöhemmin roomalaiset rakensivat sinne amfiteatterin, jonka rauniot kaivettiin 
esiin vasta 1960-luvulla. Lounas ja paluu hotelliin. 
7.5. TORSTAI. Aamiainen. Retki Beratin kaupunkiin, joka on Unescon kulttuuri-
perintökohde. Kreikkalaisten 500-luvulla asuttama kaupunki heijastelee vieläkin val-
lanpitäjien piirteitä niin uskonnossa kuin kaupan keskuksena. Näemme muun muassa 
linnoituskukkulalla Onufin museon kokoelmissa yli 170 arvokasta esinettä, jotka on 
kerätty maan kirkoista ja luostareista. Lounas ja paluu hotelliin.      
8.5. PERJANTAI. Aamiainen. Retki Kantina Skanderbegin ”konjakkitehtaa-
seen”. Maistelemme Albanian tunnetuinta brandya pikkusuolaisen kanssa. Ostomah-
dollisuus. Lounas ja paluu hotelliin.   
9.5. LAUANTAI. Varhainen aamiainen klo 6.30 ja lähtö kentälle. Lento klo 9.20 
Istanbulin kautta Helsinkiin laskeutuu klo 18.05.      
Hinta: 1 360 €/hlö 2 hh, lisämaksu 1 hh 280 €.  Toimitusmaksu 10 €/varaus. 
Hintaan sisältyy: lennot Turkish Airlinesilla, verot ja matkustajamaksut, majoi-
tus neljän tähden hotelleissa, ohjelmassa mainitut ruokailut, bussikuljetukset, retket 
ja sisäänpääsymaksut sekä paikallisoppaan palvelut. 
Matkanjohtajana Liisa Huhtala. 
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. 

Tuntematon Albania 
2.–9.5.2020

Albania on uusi kiinnostava matkakohde. Historian 
saatossa maahan ovat jättäneet merkkinsä monet 

valloittajat. Ne näkyvät muun muassa arkkitehtuurissa ja 
maistuvat paikallisen keittiön herkuissa. 

Varaukset ja tarkempi ohjelma:  
Etelämatkat 050 572 2197 
tai liisa.huhtala@etelamatkat.fi


