COSTA DEL SOL / FUENGIROLA
26.9.-10.10.22 (15 pv)
Fuengirola on yksi rannikkoseudun suosituimmista lomakohteista.
Pitkä hienohiekkainen ranta on upea ja hyvin hoidettu. Rantapromenadi lukuisinen palveluineen on
lomalaisen unelma. Hyvät ostosmahdollisuudet löytyvät läheltä ja alueella järjestetään markkinoita,
kirpputoreja ja toki Miramaren ostoskeskus on tutustumisen arvoinen.
Mijas-vesipuisto ja Fuengirolan eläintarha ovat mukavia käyntikohteita.
Alueella on lukemattomia ravintoloita ja kahviloita tapas-paikoista gourmetravintoloihin.
Matkaohjelma:

26.9. (ma)

Lähtö oheisen aikataulun mukaan bussilla Helsinki‐Vantaan lentoasemalle.
Lento Helsinki-Malaga klo 15:40-19:25 (D82886). Kuljetus bussilla lentoasemalta
Fuengirolaan. Majoittuminen valittuun hotelliin/huoneistohotelliin.

27.9.-9.10.(ti-su) Retkiohjelmat ja hinnat erikseen.
Lomallasi pääset tutustumaan paikalliseen suurtapahtumaan, jonka pääpaikka on
kävelymatkan päässä hotelleista. Suojelupyhimys Rosarion kunniaksi järjestettävä juhla
Feria de Rosario 6 -12.10.22 kokoaa paljon väkeä erilaisiin tapahtumiin. Paikalliset
pukeutuvat perinteisiin vaatteisiin, naisilla ja miehillä nähdään upeita flamencoasuja,
on ratsastusta, tanssia, musiikkia ja paikallisia ruokia. Unohtumaton elämys!
10.10. (ma)

Huoneiden luovutus ja bussikuljetus hotellilta lentoasemalle.
Lento Malaga-Helsinki klo 20:10-01:45 (D82887 saapuu 11.11. puolella)
Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille.

Matkan hinta

1280 €/hlö
1800 €/hlö

Hintaan sis.

Huoneistohotelli Mediterraneo Real (ei aterioita) 2-hengen huoneessa
Hotelli Ilunion (puolihoito) 2-hengen huoneessa

– bussikuljetukset ohjelman mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle m/p
- reittilennot Norwegianin suorilla lennoilla Helsinki-Malaga-Helsinki
- lennolla 1 x käsimatkatavara (10 kg) sekä yksi laukkua ruumaan max. 20 kg
- istumapaikkavaraus lennoilla
- kuljetukset perillä lentoasema-hotelli-lentoasema
- majoitus joko Huoneistohotelli Mediterraneo Real***(ei aterioita) tai
Hotelli Ilunion **** (puolihoitoateriat: aamiainen (14) ja päivällinen (14, menoillan
päivällinen mahdollisesti pakettina huoneisiin)
-matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, ateriat lennoilla, vierekkäiset istuinpaikat koneessa (ns. lipun
vahvistus vaiheessa n. 1kk ennen matkaa, pyritään matkakumppaneille ottamaan
vierekkäiset paikat), lentoyhtiön polttoainelisämaksu (mikäli sellainen
tulisi matkamyynnin aloittamisen ja lähtö välillä)
Lentoaikataulu 26.09.22 Helsinki‐Malaga
10.10.22 Malaga‐Helsinki

klo 15:20-19:05 D80516
klo 19:55-01:30 D80517 (11.10.22 paluu)

Matkan maksu Varausmaksu 350 €/hlö eräpäivä 23.6.22. Loppumaksu 22.8.22 mennessä.
Tiedoksi

Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU‐henkilökortti.
Sitovat ilmoittautumiset 23.6.22 mennessä.

Aikaero – 1 tunti Suomen aikaan verrattuna. Valuutta on euro.
Säätila syys- lokakuussa keskimäärin päivällä 19-24°C, yöllä 15-19°C ja vesi 20-22
Hintasitoumus Nämä hinnat perustuvat tarjouksen päiväyspäivänä voimassaoleviin hinta- ja valuuttatietoihin. Varaamme oikeuden muuttaa matkan hintaa sopimuksen tekemisen jälkeenkin
seuraavilla perusteilla: valuuttakurssimuutokset, meistä riippumattomat kuljetuskustannusten muutokset, uudet ja muuttuneet verot ja maksut.
Tarjouksemme hinta edellyttää esitetyn ryhmäkoon toteutumista.
Bussiaikataulu lähtö
09:20
09:45
10:05
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
12:10
12:20
12:30
13:20
15:20

paikkakunta
paluu (noin)
Huittinen, la‐asema
05:55
Vampula, Op pysäkki
05:35
Alastaro, Nordea
05:15
Hirvikoski, apteekin pysäkki
05:05
Loimaa, Osuuspankki
04:55
Ypäjä, Pysäkin paikka
04:40
Jokioinen, SEO
04:25
Autokeidas (tauko)
04:10
Forssa, tilausajolaturi
03:55
Karkkila, la‐asema
03:15
Vihti th, pikavuoropys.
02:55
Nummela, la‐asema
02:45
Hki‐Vantaa lentoasema n.
02:15
lento lähtee / saapuu
01:30 (11.10.22)

Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa.
Varaukset

Matka‐Merilä Oy
Säästöpankinkatu 2 C (2. krs), 30100 Forssa

puh. 0400-280 572 ja 040-5488350
matkatoimisto@matka‐merila.fi
www.matka-merila.fi
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Mainio Oy
Vakuus

Kuluttajaviraston Matka-Mainiolle myöntämä vakuusnumero on 3424/00/MjMv,
mikä antaa oikeuden järjestää ja välittää matkoja.

Matkaehdot Noudatamme kuluttaja-asiamiehen sekä Suomen matkatoimistoyhdistyksen neuvottelemia
matkapakettiehtoja sekä Matka-Mainio Oy:n lisä- ja erityisehtoja. Tällä matkalla käytämme
ryhmämatkojen erityisehtojamme (alla).
Peruutusehdot 01.07.2018 voimaan tulleet yleiset matkapakettiehdot eivät ole voimassa ryhmämatkalla.
Peruutus aikaisemmin kuin 31 vrk ennen matkaa, toimistokulut ennakkomaksu. Peruutus 31–
21 vrk ennen matkaa, kulut 50% matkan hinnasta. Peruutus 20–14 vrk ennen matkaa, kulut 75
% matkan hinnasta. Peruutus myöhemmin kuin 14 vrk ennen matkaa, kulut koko matkan
hinta. Toimistokulut lääkärintodistuksella tapahtuvissa peruutuksissa tarkastetaan
tapauskohtaisesti.
Vakuutus

Suosittelemme tarkastamaan, että matkavakuutuksenne on kunnossa sekä että se korvaa
peruuntumisesta aiheutuvat kulut sairastapauksessa ryhmämatkalla. Vakuutus on hyvä ottaa
voimassa heti ennakkomaksun maksun yhteydessä. Jokainen matkalainen on velvollinen
selvittämään oman vakuutussuojansa koronaa ajatellen.

Ilunion hotelli Fuengirola****, os. Paseo Maritim Rey de Espana 87, Funegirola Los Boliches
Sijaitsee kävelybulevardin vieressä, joten ympäristö on vilkasta ja Bolichesin rantapalvelut aivan äärellä.
Hotellin asiakasarvio 3,7/5, tähtiluokitus****, varsinkin sijainti saa erinomaisen arvosanan. Hotellissa on 180
huonetta ja 15 kerrosta, aula, baari- ja ravintolatilat ovat tilavat ja uusitut. Täällä voi rentoutua uimaaltaallakin merimaisemissa. Hotellin ravintola tarjoaa monipuolisen buffetpöydän aamiaisella, lounaalla ja
illallisella. Hotellissa on 3 hissiä, wifi huoneissa (voi pätkiä). Hotellissa on sekä merivesiallas että makean
veden allas.
Hotellihuoneet: Kahden hengen huoneissa on suihku, kylpyamme ja wc. Puolihoito: buffetaamiainen ja –
illallinen. Huoneiden keskimääräinen koko n 14 m2. Eteisessä on kokolattiamatto, muussa huoneessa
laattalattia. TV (kansainvälisiä kanavia), viileäkaappi/minijääkaappi, hiustenkuivan. Ilmastointi. Ei parveketta.

Huoneistohotelli Mediterraneo Real***, os. Calle Antonio Machado 25, Fuengirola Los Boliches
sijaitse rauhallisella paikalla, mutta kaikki palvelut ovat kuitenkin lähellä. Hotellille on annettu asiakasarvio
4/5, hotellille ***, mutta huoneistoille ****. Viereisessä rakennuksessa sijaitsee hyvä, paikallistenkin
suosima ruokakauppa Mercadona sekä ravintola Nuriasol, jossa järjestetään suomalaisia karaoke- ja tanssiiltoja. Apteekki ja lähin suomalainen kauppa ovat n 100 m päässä. Hotellin alakerrassa on kahvila/ravintola.
Hotellin puutarhassa on uima-allas, poreallas ja aurinkotuoleja. Hotellin tulokerroksessa on pieni kirjasto ja
harrastetila. Hotellia vastapäätä on kuntosali, jonne voi ostaa päivä- tai viikkokortteja.
Ilmastoidut huoneistot ovat valoisia ja tilavia kaksioita, joissa on olohuone, makuuhuone, kylpyhuone,
avokeittiö (baarikeittiö) ja parveke. Olohuoneessa on tallelokero, sohva, satelliitti TV sekä CD-soitin.
Kylpyhuoneessa on suihku/kylpyamme, hiustenkuivaaja ja kylpylätuotteita. Hyvin varustetussa keittiössä on
mm jääkaappi, kahvinkeitin, keittiövälineet, astian- ja pyykinpesukone, mikrouuni, keittotaso. Huoneiston
koko 51-55 m2. Hotellissa on hissi, kaikissa huoneissa on maksuton wifi (saattaa välillä pätkiä). Lähimmälle
uimarannalle on n 10 minuutin kävelymatka 300–400m.

