
PYHIINVAELLUS ALBANIAAN 
1.-9.9.2023

(9 päivää, 8 yötä)

Hinta: 1.497 € / hlö

Pyhiinvaellus toteutetaan pääasiassa linja-autolla. Osallistumme 
sunnuntailiturgiaan patriarkan kotikirkossa ja vierailemme Albanian ortodoksisen 
kirkon kohteissa – myös sellaisissa, joihin matkailijoita harvemmin viedään. 
Tutustumme myös maan kiehtovaan ja monivaiheiseen historiaan. Albanian kauniit 
rannat ja upeat vuoristomaisemat, ystävälliset ihmiset ja rikkaat perinteet 
hurmaavat aitoudellaan ja välittömyydellään. 

Matkan perushintaan sisältyvät:
- lennot ja lentokenttäverot
- perillä matkakohteessa lentokenttäkuljetukset
- ohjelmanmukainen majoitus kahden hengen huoneissa keskitasoisissa  hotelleissa
- puolihoito: aamiainen (7 X) ja lounas (2 X) tai päivällinen (7 X) päivittäin (su 3.9. lounas ja
päivällinen)
- retket ja kuljetukset
- pääsyliput ohjelmassa mainittuihin kohteisiin
- englanninkielisen paikallisoppaan palvelut
- Albaniassa suomenkielisen matkanjohtajan palvelut

Matkan perushintaan eivät sisälly:
- alkoholijuomat
- lentokenttäkuljetukset Helsingissä
- matkavakuutus



- lisämaksu yhden hengen huoneesta 320 €
Yhden hengen huoneita saatavissa rajoitetusti.

Matka toteutetaan, jos lähtijöitä on vähintään 10 henkeä, mukaan mahtuu 18 henkeä.

Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen info@miway.fi
Ilmoittautumiseen tarvitaan
- kopio passin kuvasivusta
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
Ilmoittautumisaika päättyy 21.4.2023.

HUOM!
Varmistathan, että matkavakuutuksesi on voimassa jo varausvaiheessa!
Passin tulee olla voimassa väh. 3 kk matkan jälkeen. Suomen kansalaiset eivät tarvitse 
viisumia Albaniaan.
Matka maksetaan kolmessa erässä: Varausmaksu 300 € 9.5. mennessä (ei palauteta jos 
peruutat matkan 9.5. jälkeen), 700 € 1.6. mennessä ja loppuosa 17.7. mennessä. 

OHJELMA:

9 pv, 6 yötä Tiranassa, 2 yötä Korçassa, 1 yö Beratissa.

Pe 1.9. Lento Helsingistä klo 06:10 Münchenin kautta Tiranaan. Lentoaikataulu:
Helsinki 06:10 – 07:45 München
München 09:25 – 11:05 Tirana
Tutustumiskierros Tiranan kaupunkiin ja majoittuminen hotelliin Tiranan keskustassa. 
Päivällinen ja yöpyminen Tiranassa. P

La 2.9. 
Aamiaisen jälkeen vierailu Pyhän Vlashin luostarissa, jossa sijaitsevat myös teologinen 
akatemia ja orpokoti. Alle tunnin ajomatka rannikolle Durresin satamakaupunkiin. Pyhien 
Paavalin ja Astin kirkko, ensimmäisellä vuosisadalla rakennettu amfiteatteri ja Durresin 
kävelykatu vievät läpi Albanian traagisen historian nykypäiviin saakka. Päivällinen ja 
yöpyminen Tiranassa. A/P

Su 3.9.
Pyhä Jumalallinen liturgia Tiranan Kristuksen ylösnousemuksen katedraalissa. Lounas. 
Vierailu katekumeenikoulussa. Pyhän Gjon Vladimirin luostari Elbasanissa. Luostarin 
kirkko on 1000-luvulta keisari Samuelin ajalta, ja sen freskot ja ikonit ovat maineikkaan 
Konstandin Shpatarakun käsialaa 1700-luvulta. Päivällinen ja yöpyminen Tiranassa. (A/)L/
P

Ma 4.9. 
Aamiaisen jälkeen n. 2,5 tunnin ajomatka itään Pogradecin rantakaupunkiin. Pyhien 
Fjetjan ja Marisan kirkko sekä Kristuksen ylösnousemuksen katedraali. Matka jatkuu ylös 
vuorille Korçan kaupunkiin, jossa on myös monia kauniita kirkkoja ja luostareita, mm. 
Pyhän Sotirin kirkko. Päivällinen ja yöpyminen Korçassa. A/P

Ti 5.9.
Aamiaisen jälkeen puolen tunnin ajo historiallisiin Voskopojen ja Boboshticen kyliin, joissa 
on useita 1700-luvun kirkkoja upeine bysanttilaisine freskoineen. Alue oli 1700-luvulla 



aromaani-kansan kulttuurillinen ja kaupallinen keskus, jossa sijaitsi mm. ottomaanien 
ensimmäinen kirjapaino Konstantinopolin ulkopuolella sekä useita oppilaitoksia. 
Voskopojessa mm. Pyhän Nikolaoksen kirkko 1700-luvulta, Boboshticessa Pyhän 
Demetrioksen kirkko ja Pyhän Johannes Edelläkävijän kirkko. Päivällinen ja yöpyminen  
Korçassa. A/P

Ke 6.9.
Aamiaisen jälkeen muutaman tunnin ajomatka Beratiin, joka on tunnettu 
ottomaaniaikaisesta kaupunginosastaan. Kaupungin linnoituksessa on ollut aikoinaan 40 
kirkkoa, joista jäljellä on 20. Linnoituksessa on myös ikonimuseo, jossa on näytteillä mm. 
tunnetuimman albanialaisen ikonimaalari Onufrin teoksia 1500-luvulta. Päivällinen ja 
yöpyminen Beratissa. A/P

To 7.9.
Aamiaisen jälkeen noin puolentoista tunnin ajomatka Vloran satamakaupunkiin 
Adrianmeren rannalle. Neitsyt Marian Syntymän luostari Ardenicassa ja Pyhän Marian 
luostari Zvernecin saarella. Matkan varrella Tiranaan käydään vielä kolmannessa Neitsyt 
Marian luostarissa Apollonian arkeologisessa puistossa lähellä Fierin kaupunkia sekä 
Pyhän Kosmas Aitolialaisen luostarissa. Päivällinen ja yöpyminen Tiranassa. A/P

Pe 8.9.
Aamiaisen jälkeen lyhyt ajo Krujaan, joka oli Albanian ensimmäinen pääkaupunki 1100-
luvulla. Vieraillaan kaupungin linnoituksella ja vanhalla markkinatorilla, jossa aikaa 
ostoksille. Lounas ja vapaa iltapäivä Tiranassa. Yöpyminen Tiranassa. A/L

La 9.9.
Lento klo 06:40 Tiranasta Frankfurtin kautta Helsinkiin. Lentoaikataulu:
Tirana 06:40 – 09:10 Frankfurt
Frankfurt 14:00 – 17.230 Helsinki   

OIKEUS MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN.

Miway Oy
Wilhelmiina Virolainen
info@miway.fi
+358 50 5488223


