
         
     COSTA DEL SOL / TORREMOLINOS 

 30.9.-10.10.20 (11 pv) 
 

Torremolinos on yksi rannikkoseudun suosituimmista alkuperäisistä lomakohteista. 
Kuuluisin ranta on Carihuela, josta löydät paljon mainioita kalaravintoloita. 

Opastetut retket Marbella ja Puerto Banus sekä Ronda ja viinitila. 
Matkaohjelma: 

30.9.(ke)  Lähtö oheisen aikataulun mukaan bussilla Helsinki‐Vantaan lentoasemalle. 
 Norwegianin lento lähtee klo 18:20 ja saapuu Malagaan klo 22:05.  
 Suomenkielinen opas on vastaanottamassa lentokentällä, josta bussikuljetus 

Torremolinosin keskustaan (matkaa n. 5 km). Majoittuminen hotelliin. 
 

1.10. (to) Buffetaamiainen. Opastettu retki Marbella ja Puerto Banus – kesto 4 tuntia. 
 Klo 11:00 lähdetään hotellilta ja ajetaan rantatietä noin 40 min. Puerto Banuksen 

huvipursisatamaan. Täällä ihaillaan jahteja ja veneitä sekä luksusautoja 
(Masserati, Ferrari, Lamborghin mm.). Paseo del Muelle Riberan varrella  

 nähdään ylellisiä ravintoloita ja muodikkaita putiikkeja. 
 Paluumatkalla pysähdytään Marbellan kaupunkiin, jossa tutustutaan vanhan-

kaupungin sydämeen: pieniä kujia ilman liikennettä, suihkulähteitä ja kauniita 
valkoisia rakennuksia sekä kahviloita, ravintoloita kauppoja… 

 Iltapäivällä paluu hotellille. Illallinen. 
 
2.10. (pe) Buffetaamiainen. Opastettu kokopäiväretki Ronda ja viinitila.  

       Lähtö hotellilta klo 10:00 ja kuljetaan pienten kylien ja jylhien maisemien kautta  
Bodega Joaquin Fernandezin viinitilalle noin klo 12:00.  

 Tutustutaan viinitilaan, maistellaan talon viinejä ja nautitaan lounas. 
Vierailun jälkeen käydään Rondan kaupungissa, jonne jää hieman aikaa tutustua 
kaupunkiin. Se on tunnettu komeasta sillasta ja riippuvista taloista sekä  
vanhasta härkätaisteluareenasta. Paluu hotellille n. klo 18:00. Illallinen. 

 
3-.9.10. (la-pe) Buffetaamiainen ja illallinen päivittäin. Vapaata aikaa…. 
 
10.10. (la)  Buffetaamiainen. Huoneiden luovutus sekä bussikuljetus hotellilta lentokentälle. 
 Norwegianin lento Malaga-Helsinki klo 12:00-17:35. 
 Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille. 
 

Matkan hinta      1040 €/hlö      Hotelli Roc Flamingo****  2-hengen huoneessa 

 1270 €/hlö     Hotelli Roc Flamingo****   1-hengen huoneessa  

 
Hintaan sis.        – bussikuljetukset ohjelman mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle m/p 
        - lentomatka Norwegianin suorilla lennoilla Helsinki-Malaga-Helsinki 

- lennolla 1 x käsimatkatavara sekä kaksi laukkua ruumaan  max. 20 kg/kpl 
- istumapaikkavaraus lennoilla 
- kuljetukset (menomatkalla opastettu) lentoasema-hotelli-lentoasema  
- majoitus (10 yötä) Hotelli Roc Flamingo**** 
- puolihoito; buffet aamiainen ja illallinen (+ ruokajuoma) 
- opastettu retki Marbella ja Puerto Banus 
- opastettu Ronda + viinitila sekä viininmaistelu ja lounas 

-Matka-Merilä edustaja matkalla mukana  
 
Matkan maksu Varausmaksu 250 €/hlö viikon sisällä varauksesta. Loppumaksu 15.8.20.  
 
 



 
 

Hotel ROC Flamingo  Sijaitsee Torremolinosin keskustassa n. 50 m kävelykadulta. 
 Hotelli on kokonaan uusittu 2019. 
 Huoneissa ilmastointi-lämmitys, tv, tallelokero (maksullinen), parveke, 

kylpyhuone. Ulkouima-allas, ravintola, baari. WiFi maksuton yleisissä tiloissa 
 Osoite: Isabel Manoja 9,Torremolinos       www.roc-hotels.com 
 
Tiedoksi  Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU‐henkilökortti. 
 Sitovat ilmoittautumiset 15.6.20 mennessä. 
 Aikaero – 1 tunti Suomen aikaan verrattuna. Valuutta on euro. 
 
Lentoaikataulu  30.09.20 (ke)  Helsinki‐Malaga    klo 18:20-22:05  D85123 
 10.10.20 (la)   Malaga‐Helsinki    klo 12:00-17:35  D85120 
 
Peruutus                Asiakkaan peruessa matkansa, noudatamme seuraavia erityisehtoja:  
                                 Kun peruutus tapahtuu ennen 15.6.20: kulut 100 €/hlö.  
                                Kun peruutus tapahtuu ajalla 15.6.-14.7.20: kulut 250 €/hlö.  
                                Kun peruutus tapahtuu jälkeen 14.7.-15.8.20: kulut 75 % matkan hinnasta.  
                                Kun peruutus tapahtuu 15.8.20 jälkeen: kulut 100% matkan hinnasta. 
                                Suositamme matkavakuutuksen sekä sen yhteyteen perutusturvan ottamista omasta 
                                vakuutusyhtiöstä heti matkavarauksen tehtyänne. Ennen matkan alkua tai matkan aikana 
                                sairauden tai tapaturman sattuessa matkanjärjestäjä ei enää suorita takaisinmaksa. 
 

Bussiaikataulu  lähtö      paikkakunta  paluu (noin) 
 12:00          Vammala, la‐asema  23:35 
 12:15        Kiikka, uimahalli  23:20 
 12:20 Pehula tori  23:10 
 12:35 Huittinen, Härkäpakari 22:50 
 12:55  Vampula, Op pysäkki  22:30 
 13:10  Alastaro, R-kioski 22:10 
 13:20  Hirvikoski, apteekin pysäkki  21:55 
 13:30 Loimaa, Osuuspankki  21:45 
 13:45  Ypäjä, Pysäkin paikka  21:30 
 14:00  Jokioinen, S‐Marketin piha  21:15 
 14:15  Autokeidas (tauko)  20:55 
 14:30  Forssa, tilausajolaturi  20:40 
 15:10  Karkkila, la‐asema  20:00 
 15:30  Nummela, la‐asema  19:30 
 16:20  Hki‐Vantaa lentoasema noin  18:15 
 18:20  lento lähtee / saapuu  17:35 
 Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa. 
  

Varaukset:  Matka‐Merilä Oy        

 Kartanonkatu 4, 30100 Forssa 

 puh. 020-7890 460 tai 040-5488350 
 matkatoimisto@matka‐merila.fi        www.matka-merila.fi 
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