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Albania, Makedonia ja Kosovo
6.–13.5.2019

10.5. perjantai Ohrid–Tetovo–Skopje
Aamupäivä on vapaa-aikaa. Mahdollisuus ostoksiin, lounas omatoimisesti.
Iltapäivällä lähdemme kohti Skopjea. Matkalla vierailemme Tetovon Maalatussa moskeijassa: Iltapäivällä saavumme Skopjeen, majoitumme ja nautimme illallisen hotellin ravintolassa. Päivän ajomatka noin 200 km.

Albania on Välimeren rannalla sijaitseva maa, joka on matkakohteena vielä varsin tuntematon.Tunnelma maassa on aito,
hintataso edullinen ja paikalliset ystävällisiä ja avuliaita.
Tutustumme historiaan ja Tiranassa vierailemme paikallisessa
koulussa. Matkan aikana tulee tutuksi myös Makedonian ja
Kosovon mielenkiintoisimmat nähtävyydet.

11.5. lauantai Skopje
Kaupunkikierros Makedonian pääkaupungissa, jonka aikana tutustumme
vanhan ja uuden kaupungin nähtävyyksiin ja vierailemme Äiti Teresan talossa. Kivisilta Vardar joen yli yhdistää vanhan turkkilaisen kaupunginosan
uuteen osaan.
Vanhassa kaupungissa kapeat kadut, pienet puodit ja moskeijat henkivät ottomaaniaikaista historiaa. Makedonian aukiolla, kohoaa valtava kultainen Aleksanteri Suuren patsas. Lounas paikallisessa ravintolassa. Iltapäivä vapaata aikaa.
12.5. sunnuntai Skopje–Gracanica–Pristina–Skopje
Aamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan Kosovon pääkaupunkiin, Pristinaan.
Matkalla pysähdymme Gracanica luostarissa, joka kuuluu Unescon maailmanperintölistalle. Matkamme jatkuu Pristinaan, joka on maailman nuorin
pääkaupunki. Kävelemme keskustan kävelykadulla ja lounastamme paikallisessa ravintolassa. Iltapäivällä palaamme Skopjeen. Ilta on vapaata aikaa.
Päivän ajomatka noin 200 km.
13.5. maanantai
Aikainen aamiainen hotellissa tai takeaway aamiainen ja kuljetus lentokentälle. Paluulento Istanbulin kautta Helsinkiin. Opas on mukana Istanbuliin asti.

6.5. maanantai Saapuminen Tiranaan
Lento Helsinki–Istanbul–Tirana (Turkish Airlines, aikataulu ohjelman lopussa). Istanbulin kentällä tapaamme paikallisoppaamme, joka opastaa ryhmämme jatkolennolle Tiranaan. Illalla klo 20.00 Saapuminen Tiranan lentokentälle, kuljetus hotelliin ja majoittuminen, kevyt illallinen hotellissa.

Lennot Turkish Airlines:
TK1762 06.05. Helsinki–Istanbul
TK1077 06.05. Istanbul–Tirana
TK1004 13.05. Skopje–Istanbul
TK1763 13.05. Istanbul–Helsinki

7.5. tiistai Tirana–Kruja
Tutustumme Albanian pääkaupunki Tiranaan, joka on maan tärkein poliittinen ja taloudellinen keskus. Tutustumme Tiranan päänähtävyyksiin noin
tunnin kävelykierroksella. Sen jälkeen vierailemme paikallisessa koulussa.
Vierailun jälkeen lähdemme kohti Krujaa, joka on Albanian kansansankarin
Skanderbegin kotikaupunki. Tutustumme linnoitukseen, vierailemme turkkilaisessa talossa ja käymme itämaistyylisessä basaarissa. Lounas paikallisessa ravintolassa. Illaksi paluu Tiranaan. Huom., linnoitus ja basaari sijaitsevat vuoren rinteessä, jonne pääsee vain kävellen.

klo
klo
klo
klo

13.25–16.50
19.20–20.00
09.20–11.55
14.40–18.05

Majoitus näissä tai vastaavissa hotelleissa:
Tirana Hotel Colosseo, 2 yötä
Ohrid Hotel City Palace, 2 yötä
Skopje Hotel Duvet, 3 yötä
Huom! Matkalla on paljon kävelyosuuksia, joten se ei sovellu liikuntaesteisille.
Matkan kokonaishinta 1490 €/hlö, kun ryhmässä on minimi 20 lähtijää.
Matkan hintaan sisältyy: Turkish Airlinesin lennot Helsinki–Istanbul–Tirana/Skopje–Istanbul–Helsinki turistiluokassa lentoveroineen, lennoilla tarjoillaan maksutta ateria juomineen, majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa
aamiaisineen, kuljetukset tilausajobussilla ohjelman mukaisesti, retket ja
sisäänpääsyt ohjelman mukaisesti, ateriat: 5 lounasta ja 2 illallista, aterioihin sisältyy ruokajuomana lasillinen viiniä ja vesi, suomenkielisen paikallisoppaan palvelut koko matkan ajan kohteessa, tarvittavat englanninkieliset
paikallisoppaat, toimisto- ja palvelumaksut.
Lisämaksusta: yhden hengen huone 220 €, muut palvelut.

8.5. keskiviikko Tirana–Berat–Ohrid
Aamiaisen jälkeen ajamme Beratiin, maan keskiosassa sijaitsevaan kaupunkiin. Se on elävä todistus erillaisten uskonnollisten ja kulttuuriyhteisöjen
rinnakkaiselosta vuosisatojen ajan. Beratissa sijaitsee linnoitus, Byzantinaikaisia kirkkoja ja moskeijoita Ottomaanien ajoilta.
Lounas paikallisessa ravintolassa, kävely linnassa ja vierailu Onufri ikonimuseossa. Matkamme jatkuu Ohridiin, jonne majoitumme. Päivän ajomatka 290 km, johon sisältyy rajanylitys. Huom! Beratin linna sijaitsee
huipulla, jonne ei pääse bussilla, kävely n. 15 min ylämäkeä.

Varaukset ja lisätiedot: Kon-Tiki Tours/MatkaSeniorit,
sähköpostitse ilmoittautumiset@kontiki.fi tai 09 466 300 tai
verkkokaupassa www.kontiki.fi

9.5. torstai Ohrid
Teemme kaupunkikierroksen Ohridissa. Se on Makedonian vanhimpia
kaupunkeja ja sijaitsee Ohrid-järven rannalla. Järvi on Unescon suojelukohde. Teemme kävelykierroksen ja järvelle veneretken. Lounas paikallisessa ravintolassa. Ilta vapaata aikaa.

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd.
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