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Vaasan Retkeilijät ry:n 30 hengen iloinen joukko Tuomo Perkiön johdolla teki ikimuistoisen 

matkan Montenegroon (Crna Gora) jota voidaan kutsua Välimeren helmeksi. Montenegro on 

pieni valtio Balkanilla, Adrianmeren rannalla. Montenegron pinta-alasta on vuoristoa yli 85 %. 

 

 
 

Matkakohteemme oli Montenegron etelä-rannikolla oleva Herceg Novin kaupunki jonka välit-

tömässä läheisyydessä on Igalon kylä. 

Herceg Novi sijaitsee Boka-Kotorin lahdella, jonka on sanottu olevan yksi maailman kauneim-

mista lahdista. Herceg Novissa on myös upea vanha kaupunki sekä rannalla 7 km. pituinen 

rantabulevardi. 

 

Matkalla nähtiin jylhää vuoristomaisemaa, idyllisiä pieniä kyliä, vanhoja kaupunkeja ja meri-

maisemaa. Kristallinkirkas merivesi, hiekkaiset rannat, korkeat villit vuoret ympäröi upeita ta-

sankoja, odottamattomia kanjoneita, hiljaisia järviä, jännittäviä vuonoja... kaiken tämän eh-

dimme nähdä kahdeksan päivän matkallamme. 

 

Matkamme alkoi Vaasasta 3.10 aamuvarhaisella lentäen Helsingin kautta Kroatian Dubrovnik-

kiin jossa sympaattinen oppaamme Radovan Bigovitc oli linja-auton ja kuljettajan kanssa 

meitä vastassa. Sieltä matkustimme Montenegron rajalle jossa tullimuodollisuudet sujui varsin 

nopeasti vaikka poistuimme Euroopan Unionin alueelta. Saavuimme majapaikkaamme tasok-

kaaseen Sun Resort hotelliin noin kello 12.00 jossa majoittumisen jälkeen oli tervetulotilaisuus 

jossa kuulimme tarkemmin lomaviikkomme ohjelmasta. 

 

Ensimmäisenä päivänä tutustuimme Titon suureen huvilaan jossa hän kävi tiettävästi aino-

astaan neljä kertaa. Huvilassa on oma monipuolinen kylpyläosasto, majoitustilat 40-vieraalle ja 

isokokoinen väestösuoja. 

 



  
 

Pääsylippu Titon huvilaan   Veden tarkkailulaite 

 

 

Titon huvilassa oli mielenkiintoinen laite jonka avulla seurattiin veden laatua. Kuvassa olevan 

laitteen sisällä oli kala ja sen vointia seurasi 24/7 ”laadun tarkastaja” jonka ainoana tehtävänä 

oli seurata kalan hyvinvointia. Mikäli kalan vointi huononi, niin veden pelättiin olevan joko 

myrkytetty, tai muuten huonolaatuista. 

 

 
 

Titon kirjoituspöytä 

 

Toisella retkellä ajoimme mm. Kotorin lahden ympäri ja Tutustuttiin historialliseen Perastin 

kylään ja vierailimme myös Gospa od Skrpjela saarella johon kuljimme veneellä Perastista. 

Saarella on Jumalan äidin kirkko johon pääsimme myös tutustumaan. 

 



 
 

Kirkossa on vanha ikoni joka tarinan mukaan siltä saarelta löydettiin ja sen vuoksi kansa keräsi 

kiviä ja laajensi saarta siten, että kirkko voitiin sinne rakentaa. Tutustiin myös Unesco suojat-

tuun Kotorin vanhaan kaupunkiin ja pistäydyttiin paikallisessa ostoskeskuksessa. 

 

Seuraavalla retkellä vuorossa oli Tivat/Budva Siellä tutustummme Tivatin kaupungin eksootti-

seen puistoon ja rakenteilla olevaan upeaan satama-alueeseen. Aamukahvit nautimme Tivatin 

satama-alueella. Sieltä bussimme kuljetti meidät Montenegron tunnetuimpaan turistikohtee-

seen Budvaan, jossa tutustuttiin idylliseen vanhaan kaupunkiin ja rantabulevardin liikkeisiin. 

 

Osa retkeläisiä kävi myös veneretkellä tutustumassa Blue Lagun-luolaan jossa meillä oli mah-

dollisuus käydä uimassa lämpimässä ja erittäin kirkkaassa vedessä. 

 

 



 
 

Blue Lagun 

 

”Vapaapäivänä” lähdimme 10-hengen porukalla tutustumaan vanhaan Spanjolan linnakkee-

seen joka on Hercec Novin tärkeä historiallinen monumentti. Se sijaitsee noin 200m. meren-

pinnan yläpuolella 17 metrisellä kukkulalla josta on upea näköala joka kyllä palkitsee yli 300 

rappusta kavunneen matkailijan. Matka hotellilta ei ollut kukkulalle pitkä, ainoastaan 800m. 

mutta nousu todellakin koetteli ainakin tämän jutun kirjoittajan voimia. 

Urheasti kuitenkin porukkamme tsemppasi toinen toistaan ja ei aikaakaan kun saavuimme lin-

nakkeelle. Paluumatkan suoritimme vanhan kaupungin kautta jossa pidimme tauon nestetank-

kausta varten. 

 

 
 



Seuraava retkemme suuntautui vanhaan pääkaupunkiin Podgoricaan sekä Cetinjeen jossa 

saimme tietoiskun Montenegron vaiherikkaasta historiasta 

Tarkoituksemme oli käydä myös entisen kuninkaan palatsissa sekä luostarissa, mutta valitet-

tavasti kumpikin oli suljettu koska päivä oli venynyt hiukan liian myöhäiseksi. 

Pääsimme tutustumaan myös Euroopan suurimpaan yhtenäiseen, valtion omistamaan viiniti-

laan jossa saimme maistella talon tuotteita mm. Vranac-punaviiniä jonka on todettu virallisen 

tutkimuksen mukaan olevan ainut sydänystävällinen alan tuote. 

 

 

Kaikki tämä ja paljon muuta löytyy maasta, jonka halkaisija on pienempi kuin 190 km! 

 

Nikola I Petrović oli Montenegron viimeinen kuninkas? 

 

Muistiin merkitsi Tuomo Perkiö 


