
 

 

 

Yrittäjämatka Albaniaan 19-24.4.2023 
Durrës-Berat-Tirana-Uka Farm-Kruja-Mrizi i Zanave  

  
Upea luonto ja historialliset vanhat kaupungit ovat Albanian valtteja. Unohtaa ei sovi hyvää ruokaa ja viiniä,  
sekä vielä edullista hintatasoa. 

Majoitumme tasokkaassa hotellissa Adrianmeren rannalla Durrësin rivieralla, joka sijaitsee rannikolla  
30 km länteen Albanian pääkaupungista Tiranasta ja jolla on 10 km pituinen hiekkaranta. 

Durrësin kaupungissa on lukuisia ravintoloita, joissa tarjolla kansainvälisistä ravintoloista perinteisiin balkanilaisiin 
ravintoloihin.  Paikallisessa keittiössä yhdistyvät Italialle, Turkille ja Balkanille tyypilliset maut.  

Matkan aikana yritysvierailuja ja yrittäjätapaamisia. 

Matkaohjelma lyhyesti 
 

1. päivä 19.4.keskiviikko  Helsinki-Tirana 
 

Aamulento Münchenin kautta Tiranaan, jonne saavutaan ennen puolta päivää. 
Opas vastassa lentokentällä. Reilun puolen tunnin bussimatka Durrësiin hotelliin ja majoittuminen. 

  
Lähdemme kävellen tutustumaan Durrësiin kaupunkiin, joka on maan vanhin kaupunki ja samalla suurin 
satamakaupunki. Merkittävin nähtävyys on Balkanin suurin Amfiteatteri, joka löytyi niin myöhään kuin 
1966. Käymme myös tuoretorilla ihailemassa tarjontaa ja vilskettä.  
Lounas syödään rantapromenadilla. Lounaalla tapaamme Nordic Tours Albanian yhden perustajista, 
Fredrika Nybergin, joka muutti Inkoosta Albaniaan asumaan n. 6 v sitten. Hän kertoo oman tarinansa. 
Ilta vapaa-aikaa. 
 



 

 

2. päivä 20.4. torstai   Beratin kaupunki    

  
Aamiaisen jälkeen matkaamme bussilla Unescon maailmanperintölistakohteeseen, Beratin kaupunkiin,  
joka on yksi Albanian kauneimmista kaupungeista. Ottomaanityyliset kalkinvalkoiset talot on rakennettu 
vuorten rinteille Osumi-joen molemmin puolin. Beratia kutsutaankin 1001 ikkunan kaupungiksi.  

Korkealla linnanmuurien sisäpuolella asuu edelleen noin 30 perhettä.  
Halukkaille mahdollisuus käydä ikonimuseossa. Yhteinen lounas nautitaan Beratin kaupungissa.  
Iltapäivällä palaamme Durrësiin. Ilta vapaa-aikaa. 

   
3. päivä 21.4. perjantai  Tirana – Albanian vilkas ja värikäs pääkaupunki 

Aamiaisen jälkeen lähdemme bussilla maan pääkaupunkiin. 
Tutustumme Tiranan keskustaan kävellen. Kävelemme kansallis-sankari Skanderbegin aukiolla ja 
tutustumme Blloku alueeseen, jokas on nykyään vilkas ja suosittu alue.  
Kommunismin aikaan alue oli vain johtajien oma suljettu asuinpaikka. Lounas Tiranassa. 
Tiranassa on enemmän kahviloita kuin missään muualla Euroopassa. Käymme kahvilla niin kuin paikalliset 
tekevät aina kun tapaavat!  Aikaa varattu yritysvierailuille!  Paluu Durrësiin. Ilta vapaa-aikaa. 
 

4. päivä 22.4. lauantai   Krujan historiallinen kaupunki ja yritysvierailu Ukafarmilla    
Aamiainen hotellilla.  
Noin tunnin ajomatkan jälkeen saavumme vuorille, jossa sijaitsee Krujan kaupunki.  
Kruja on kansallis-sankari Gjergj Kastriot Skanderbegin synnyinkaupunki. Täällä käymme etnografisessa 
museossa. Tutustumme ottomaani-aikaiseen elämäntapaan ja rakennustyyliin.  

   
Krujan linnan alueella omaa aikaa, sekä aikaa jää ostoksille basaarikadulla.  
Linnan alueella on useita ravintoloita, jos haluaa ostaa pikku naposteltavaa. 
 



 

 

  
Paluumatkalla Durresiin pysähdymme syömään myöhäisen lounaan Uka Farmilla, jossa maistellaan samalla 
tilan viinejä ja kuullaan samalla Uka Farmin mielenkiintoinen businesstarina. 
Paluu Durrësiin. Ilta vapaa-aikaa. 
 

5. päivä 23.4. sunnuntai  Maatilakierros Mrizi i Zanave Slowfood ravintola ja viinitila 
Aamiainen hotellilla. Aamupäivällä yritystapaaminen. 

   
Iltapäivällä matka jatkuu Mrizi I Zanave ravintolaan, jossa teemme ensin tilakierroksen.  
Maistelemme viinejä samalla kuin meille kerrotaan viineistä ja yrityksen historiasta! 
Slowfood ravintola ja tila työllistää n. 80-100 henkilöä. Maatila tarjoaa usealle kyläläiselle työpaikan, ja 
nuoret työllistyvät ja keräävät rahaa opiskelemiseen eivätkä ensisijaisesti halua muuttaa muualle 
eurooppaan. Ravintolan maatilalta ja Fishten kylältä saadaan kaikki raaka-aineet ruoka-annoksiin.  
Ravintolan omistamalla maatilalla toimii hillotehdas, viinin- ja rakinvalmistus, juustomeijeri, makkaratehdas 
jne. Tilan kaikki jauhot jauhetaan ekologisella aurinkovoimalla toimivalla myllyllä! Lopuksi nautimme 
yhteisen illallisen erittäin suositun ravintolan herkuista.  Paluu takaisin Durrësiin. 
  

6. päivä 24.4. maanantai Kotiinpaluu  
Aamiaisen jälkeen kuljetus lentokentälle.  
Iltapäivä lento Frankfurtin kautta Helsinkiin. 
 
Hintaan sisältyy: 
-lennot turistiluokassa veroineen 
-majoitus 2 h tai 1 h huoneissa  
-Ateriat kohteessa (puolihoito) 
 aamiaiset päivittäin  
 lounas tai illallinen juomineen (vesi, viini/olut)   
-kuljetukset  
-suomeksi opastetut retket ohjelman mukaan  
-yritysvierailut ja yrittäjätapaamiset 
-Alv 

 



 

 

Matkan hinta: 1.496 € /hlö jaetussa kahden hengen huoneessa, yhden hengen lisämaksu + 110 € 

 
Majoitus  
Hotel Arvi, Durres **** (http://hotelarvi.com/index.php/en/) 
L.1 Rr. Taulantia. 2000 Durres, Albania  TEL. +355 52 230403 

Hotelli sijaitsee lähellä rantaa, sataman läheisyydessä. Hotellissa baari ja ravintola. 

    
 
Lennot   
19.4. klo 06.15–07.45 Helsinki-München, LH2467 
19.4. klo 09.20–11.00 München-Tirana, LH1712 
24.4. klo 11.50–13.45 Tirana-Frankfurt, LH1713 
24.4. klo 15.30–19.00 Frankfurt-Helsinki, LH2464 
 
 
Yleistä: 
Yritysvierailuiden sisältö ja aikataulut tarkennetaan vielä lähempänä matkaa.  
Tapaamiset sovitaan paikallisten yrittäjien aikataulun mukaisesti ja ohjelma muokataan sen mukaisesti.  
Valuutta on LEK, monissa paikoissa hyväksytään myös eurot. Euroja voi vaihtaa paikan päällä.  
Yleisimmät luottokortit hyväksytään hotelleilla ja suuremmissa ravintoloissa. Paikallista valuuttaa on 
mahdollista nostaa automaateista. Huhtikuussa lämpötila päivisin n. +18 C. 
Passin tulee olla voimassa vielä 3 kk matkan jälkeen  
Suomen kansalaisilta ei vaadita viisumia alle 90 pv oleskeluun.  
SoileToursin matkanjohtaja mukana matkalla huolehtimassa käytännön järjestelyistä 
 

Hinta edellyttää min. 20 lähtijää. Ohjelma sitoumuksetta.  
Ns lähtökirje ja e-lentoliput lähetetään kotiin noin 1 kk ennen matkan alkua.  
Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen liitteenä.  

SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä   

puhelin 09-41 29 344    
Rekisteritunnus KKV 3725/00/MjU   
Small 24955 
info@soiletours.com 
www.soiletours.com 
 


