
 Talven lämpöön Teneriffalle (2 viikkoa) 
  

PUERTO DE SANTIAGO - LOS GIGANTES 
1.-15.2.22 ! 

Matkaohjelma: 
1.2. (ti)  Lähtö bussilla oheisen aikataulun mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lähtöselvitys.  
  Lento  Helsinki – Teneriffa (eteläinen kenttä) klo 10:25-15:05 Norwegian.  
         Lentokentällä on vastassa suomea puhuva opas, joka ohjaa odottavaan linja-autoon.  
  Bussikuljetus Puerto de Santiagoon (ajomatka n. 40 km) ja majoittuminen valinnan 
  mukaan: Aparthotel Dragos del Sur*** tai Hotel Blue Sea Lagos de César***. 
   
2.-14.2. (ke-ma) Dragos del Sur aamiaisin /  Lagos de César all inclusive-ruokailuin. 
  Loman aikana mahdollisuus osallistua lisämaksullisille retkille! 
  
15.2. (ti)  Aamiainen hotellissa sekä Césarissa asuvilla aamiaisen lisäksi lounas.  
  Huoneiden luovutus ja paluukuljetus lentoasemalle. Lähtöselvitys. 
  Norwegian lento Teneriffalta lähtee klo 15:55 ja Helsinkiin saavutaan klo 00:25 (16.2. ke) 
  Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille.  
 

Hinta:  1 240 €/aikuinen  Aparthotel Dragos del Sur aamiaisella 

  1 280 €/aikuinen   Hotel Blue Sea Lagos de César all inclusive-ruokailuin 
  
Hinta sis.  * bussikuljetukset oheisen aikataulun mukaan Helsinki-Vantaa lentoasema ja takaisin  

 * suorat reittilennot Norwegianilla Helsinki – Teneriffa (meno-paluu) turistiluokassa 
 * lentokenttäverot ja –maksut, lipunkirjoituskulut 
 * matkatavarat (1 x 20 kg ruumaan menevä, 1 x 8 kg käsimatkatavara) 
 * opastettu lentokenttäkuljetukset lentoasema-hotelli-paluukuljetus ilman opasta 
 * majoitus 2-hengen huoneistossa (Aparthotel Dragos) aamiaisin   
 * majoitus 2- hengen huoneessa (Hotel Lagos de César) all inclusive-ruokailuin 
 * suomenkielinen opaspalvelu kohteessa Matka-Mainion toimistossa 

 
Hotellikohtaiset  Dragos: aamiainen päivittäin (alkaen ke 2.2.22 ja päättyen lähtöpäivän aamiaiseen) 
ateriat:    
   César: All inclusive-paketti – kaikki ateriat noutopöydästä (aamiaiset, lounaat,  
   päivälliset välipalat, paikalliset juomat; alkaen menopäivän päivällisellä ja 
   lähtöpäivänä aamiainen ja lounas.). 
    
Huone yhdelle 1770 €/2 viikkoa Hotelli Drakos         1665 €/ 2 viikkoa Hotelli Cesar 
 
Tiedoksi   Matkalle mukaan passi tai virallinen EU-henkilötodistus.  
   Ilmoita etu- ja sukunimesi siinä muodossa kuin ne ovat passissa/EU-henk.todistuksessa. 
   Koronaohjeistukset tarkastetaan ajankohdan mukaan lähempänä matkaa! 
   Lähtijöille toimitetaan ennen matkaa: lentoliput, info-vihkonen (kohdetietoa, retkitietoja 
   ym. käytännön asiaa). 
 
Matkan maksu  Ennakkomaksu 200 €/henkilö viikon sisällä varauksesta. 
                                  Loppumaksu 20.12.21! 
            
    Toimistomaksu 5 €/ lasku.   
 
   Paikkoja rajoitetusti – varaa omasi heti! 
 
 
 
 



 
Bussiaikataulu lähtö  paikkakunta    paluu (noin) 
   03:50  Vammala, la-asema  05:10 
   04:05   Kiikka, uimahalli      04:55 
   04:10  Pehula tori    04:50 
   04:25  Huittinen, Härkäpakari  04:35 
   04:40  Vampula, Op   04:20 
   04:55  Alastaro, ent. R-kioski  04:05 
   05:05  Hirvikoski, apteekin pysäkki  03:55 
   05:15  Loimaa, Osuuspankki  03:45 
   05:30  Ypäjä, Pysäkin paikka  03:30 
   05:45   Jokioinen, SEO   03:15 
   06:00  Autokeidas (tauko)   03:00 
   06:15   Forssa, tilausajolaituri  02:45 
   06:55   Karkkila, la-asema   02:05 
   07:15  Vihti kk, Linjala   01:45 
   07:25  Nummela, la-asema  01:35 
   08:10  Hki-Vantaa lentoasema         n. 01:00 
   10:25   lento lähtee / saapuu (Hki) 00:25 (16.2.22) 
   
   Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa.  
   Katso laskusta ilmoittamasi lähtöpaikka ja pysäkki. Bussimme kulkee ilmoitettujen  
   pysäkkien kautta vain mikäli niiltä on ilmoittautunut lähtijöitä.       
 
 
Lentoaikataulu 01.02.2022 (ti) Helsinki – Teneriffa (eteläinen) klo 10:25 – 15:05        DY2878 
   15.02.2022 (ti) Teneriffa (eteläinen) – Helsinki klo 15:55 – 00:25 (16.2.)   DY2879  
    
   Matkan vastuullinen järjestäjä Matka-Mainio Oy. 

    
Matka-Mainio kohteessa:  Toimistolla on melko laaja kirjasto, josta saa lainata matkalukemista. 
   Järjestämme päivän ja puolenpäivän retkiä Teneriffan eri kohteisiin. 
   Retkiohjelma tarkentuu myöhemmin. Retkien varaus ja maksu paikan päällä. 
 
Peruutusehdot  Yleiset valmismatkaehdot eivät ole voimassa tällä ryhmämatkalla. 
   Peruutus ajalla 1.10.-20.12.21; perutuskulut 200 €/henkilö 
   Peruutus ajalla 21.12.21-10.1.22 ; perutuskulut 50 % matkan hinnasta.  
   Peruutus myöhemmin kuin 14 vrk ennen matkaa; perutuskulut 100 %.  
   Suosittelemme matkustajavakuutuksen sekä sen yhteydessä peruutusturvan  
   hankkimista, joka korvaa  peruuntumisesta aiheutuvat kulut sairastapauksessa  
   ryhmämatkalla. Matkustajavakuutus on hyvä ottaa heti ennakkomaksun maksettuasi. 
   Tarkasta oman vakuutuksesi koronasuoja! 
    
                

Varaukset  Matka-Merilä Oy     

   puh. 040-5488 350 tai 0400-280 572 
   Säästöpankinkatu 2 C (2.krs.), 30100 Forssa 
   www.matka-merila.fi   
   e-mail: matkatoimisto@matka-merila.fi  
 
 
 
.   Matkan toteutuminen edellyttää 26 matkustajaa! 
 
 
 
 

http://www.matka-merila.fi/
mailto:matkatoimisto@matka-merila.fi


 
 
Aparthotel Dragos del Sur *** www.hoteles-losdragos.com/dragos-del-sur/ 
 

    Av. Marítima Puerto de Santiago, 38683 Santiago del Teide, Santa Cruz de 
    Tenerife, Espanja         Puh. +34 922 86 25 50 
    Sijaitsee rantakadun kulmauksessa ja sieltä on näkymät Atlantin valtamerelle.  
    Hotellilla ulko-uima-allas (ei lämmitetty), lasten allas, aamiaisravintola, altaalla  
    snack-baari sekä kuntosali (maksullinen). Maksullisena saatavana pesulapalvelut,  
    autonvuokraus, ranta-pyyhkeet sekä tallelokerot. Uimarannalle 600 m.  
    Huoneet: valoisissa huoneistoissa näkymä joko merelle tai uima-altaalle.  
    Jokaisessa ilmastoidussa huoneistossa makuuhuone ja olohuone-keittiö,  
    kylpyhuone (amme), satelliitti-tv, maksuton wifi, keittiövarustus jääkaappi,  
    mikroaaltouuni, keittolevy, kahvinkeitin sekä astiat.  

    Hotellin lähellä ravintoloita ja baareja. 

       

Hotel Blue Sea Lagos de César ***     www.blueseahotels.com/en/hoteles/destinos/tenerife/puerto-santiago/ 

    C/ José González González, s/n 38683 Puerto de Santiago, Tenerife (Islas Canarias), 
   Spain  Puh. +34 922 868 640 
 

   Korttelin päässä rantakadusta (100m) sijaitseva hotelli. Hotellissa on 116 huonetta.  
   All inclusive-hotelli, joka tarjoaa kaikki ateriat noutopöydästä (aamiainen, lounas, väli 

    palat, illallinen, juomat) sekä lomaohjelman. Hotellin uima-allasalue (ei lämmitetty)  
    sekä kaksi kattoterassia tarjoavat oivan mahdollisuuden auringosta nauttimiseen.  
    Palvelut: hissi, ulkouima-allas, lastenallas, ravintola, all inclusive, viihdeohjelmaa,  
    ilta-show, pianobaari, 24h auki oleva vastaanotto, allasbaari, maksuton wifi,  
    allaspyyhkeet, kuntosali. Maksullisena saatavana pesupalvelut sekä autonvuokraus.  
    Uimarannalle 550m.   
    Huoneet: tilava yli 40m² huoneissa erillinen makuuhuone ja oleskeluhuone, parveke 
    tai terassi sekä wc-kylpyhuone (amme), satelliitti-tv, hiustenkuivain, ilmastointi,  
    puhelin sekä wifi. Maksusta minibaari sekä tallelokero.  
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Teneriffa: Puerto Santiago – Los Gigantes 

Teneriffan ilmasto on miellyttävä ja lämmin, jolloin meillä täällä kotosuomessa on pimeää ja kylmää. Saari on 
ollut jo vuosikymmeniä suomalaisten suosikki matkakohteena monipuolisuutensa ansiosta, asukkaita siellä on 
noin miljoona.  Teneriffalla on monta ilmastovyöhykettä ja todella vaihtelevat maisemat. Teidevuori saaren kes-
kiosassa muovaa säätä ja kasvillisuutta. Teiden pohjoispuolella Puerto de la Cruzissa ilmasto on kostea ja lämmin, 
joten kasvillisuus on rehevää ja kukoistavaa.  
 

Lähdettäessä kiipeämään vuoristotietä ylös niin maisema muuttuu koko ajan. Siellä voi nähdä ihastuttavaa pin-
jametsää, joka vähitellen muuttuu pensaiksi ja lopulta ylhäällä vuoristossa mahtavaksi laavakentäksi kalliomuo-
dostelmineen. Ylhäällä 2000 metrin korkeudessa voi varautua lumisateeseenkin, vaikka alhaalla rannikolla aurin-
ko paistaa pilvettömältä taivaalta ja on ihanan kesäistä. Vuoristo suojaa osaltaan eteläistä saarta pohjoistuulilta 
ja usein sadepilvetkin pysähtyvät Teideen. Saaren eteläinen osa onkin luonnon olosuhteiltaan karumpi, kuivempi 
ja lämpimämpi. Karuuden huomaa liikkuessaan eri lomakohteiden välillä maastossa ja maisemissa. Itse kohteissa 
istutukset, kävelytiet, hiekkarannat ja uima-altaat tuovat rehevyyttä ja kukkaloistoa myös sinne. 
 

Playa Arena, Puerto Santiago ja Los Gigantes sijaitsevat Teneriffan saaren länsirannalla, vieri vieressä, Gomeran 
saarta vastapäätä. Aurinkolomaa voi viettää tummalla laavahiekkarannalla tai uima-altaalla. Alueella asuu n. 
4000 asukasta, mutta turistit tuovat katukuvaan vilskettä. Tunnelma on kuitenkin mukavan leppoisa saaren suu-
riin lomakohteisiin verrattuna. Illat ja yöt ovat rauhallisia, koska diskoja ja yökerhoja on vain muutamien hotellien 
yhteydessä Playa Arenassa ja Los Gigantesissa. Kauppoja, ravintoloita, kahviloita ja muita palveluja on runsaasti 
tarjolla. Jos kuitenkin mielii esim. Playa de las Americasiin, niin bussiyhteydet ovat hyvät ja hinnat edulliset. Reina 
Sofian lentokentälle on matkaa n 40 km.  
 

Harrastusmahdollisuudet ovat erinomaiset. Kävely- ja patikointi ovat erittäin suosittuja ja tarjolla on sekä tasaista 
maastoa että vaativampaa maastoa ylös vuoriston suuntaan, mistä maisemat ovat huumaavat merelle ja kuului-
salle Gigantesin kallioille. Tarjolla on myös tennistä, minigolfia, vesiurheilua, kalastusta ja meriristeilyjä.  
Kohdetta ei voi suositella erittäin huonosti liikkuville. 
 

Sää alueella on ympäri vuoden suotuisa, sateita saattaa esiintyä syksyisin marras-joulukuulla, vähemmän kevääl-
lä. Mereltä tuulee aina, enemmän tai vähemmän, mutta vuoret pitävät tuulen eteläisenä ja lempeänä. Kaupungit 
sijaitsevat rannan tuntumassa, joten pohjoispuolella alkaa jyrkkärinne kohti vuoristoa ja Teideä, pohjoistuuli jää 
vuorten taakse. Se myös pysähdyttää usein sadepilvet vuorten taakse. Saaren eteläosassa on yleensä kuivempaa 
ja lämpimämpää kuin pohjoisosassa, jossa luonto on paljon rehevämpää kosteuden takia. 

                                      Tevetuloa Teneriffan matkalle! 
 
 
 
 


