
MARTTOJEN TUTUSTUMISMATKA AURINKOISEEN ESPANJAN ANDALUSIAAN
Matkakohde ESPANJA / ANDALUSIA / TORREMOLINOS
Matkan ajankohta 03.05. – 11.05.2019 

Tervetuloa kokemaan aitoa espanjalaista elämää, kulttuuria, tapoja ja herkullisia ruokia 
Espanjan eteläisintä rannikkoa kutsutaan Aurinkorannikoksi – jota se sananmukaisesti onkin. Maakunnan nimi on Andalusia ja alueen 
pääkaupunki on Malaga. Malagassa on runsaasti nähtävää ja koettavaa: museoita, historiaa, puistoja, vanha kaupunki, sataman ulkoilualue, 
kauppoja ja elämää.
Andalusia pursuaa historiaa – suotuisassa ilmastossa asustivat aikanaan jo Cromagnonit ja Neanderdalin ihmiset.  Aluetta ovat sittemmin 
hallinneet mm. roomalaiset ja arabit, heidän jälkiään näkyy vielä nykyäänkin – myös ruokakulttuurissa.

Asiantuntijaoppaanamme toimii suomalainen Jouko, hän tuntee alueen historian ja nykypäivän sekä hallitsee kielen. Hän on kanssamme 
koko ajan.
Alueella on runsaasti myös Golfkenttiä, jota halukkaat voivat myös harrastaa 
tämän loman yhteydessä.
Teemme antoisia päiväretkiä, jotka tutustuttavat meidät paikallisiin ihmisiin, 
historiaan, kulttuuriin ja gastronomiaan.

Tervetuloa nauttimaan!



Pe 3.5.2019 MATKAPÄIVÄ
Kokoontuminen Rovaniemen lentoasemalle, josta Finnairin lento Helsingin kautta Malagaan kello 18:10 – 19:25 / 20:40 – 00:15. Lennon 
aikana on välipalatyyppinen maksullinen ruokailu, joten neuvomme ottamaan mukaan mieleistänne evästä lennolle (huom. nesteitä tai 
nestemäisiä aineita ei saa läpi turvatarkastuksesta). Ruumaan menevään matkalaukkuun voi laittaa mieleistään iltapalaa, hotellin
ravintolat ovat kiinni majoittumisemme aikaan. 
Malagassa suomalainen oppaamme ohjaa ryhmän odottavaan bussiin, joka vie hotellille. Ajoaika on noin 30 minuuttia. Majoittuminen ja 
yöpuulle käynti.

La 4.5.2019 TUTUSTUMINEN LÄHIYMPÄRISTÖÖN
Aamiainen ja illallinen
Ensimmäisenä aamuna opas odottaa ryhmää sovittuun aikaan hotellin aulassa ja johdattaa / opastaa ryhmän aamiaiselle. Muina 
aamuina aamiainen tapahtuu kunkin oman rytmin mukaisesti.
Aamupäivällä kokoonnumme aulaan ja lähdemme oppaamme kanssa tutustumaan hotellialueeseen ja teemme kävelykierroksen 
Torremolinoksessa, San Miguelin kauppakadulla ja sen kuuluisalla Bajondillon ranta-alueella. Tutustumiskierroksen jälkeen on vapaata 
aikaa. 
Sovittuun aikaan kokoonnumme hotellin aulaan ja menemme yhteiselle illalliselle, joka on tarjolla lomamme kaikkina iltoina, illallisen 
yhteyteen sisältyy vapaasti automaateista noudettavana ruokajuomina: vesi, talon viini ja mehu.
Illallisen jälkeen lähtee opas halukkaiden kanssa kävellen tutustumaan Torremolinoksen iltaelämään.

Su 5.5.2019 RONDAN HISTORIALLINEN ”ROTKO” -KAUPUNKI
Aamiainen ja illallinen
Aamupäivällä ajelemme halki kauniiden maaseutumaisemien kauniiseen Rondan kaupunkiin. Rondaa pi-detään koko Malagan Provinssin 
vanhimpana kylänä, monien mielestä se on myös kuuluisin. Täällä on löydetty asutuksen merkkejä jo neoliittiseltä kaudelta., alueen 
maasto on suojannut asukkaita tehokkaasti eri sunnilta tulevilta vihollisilta.
Teemme opastetun kävelykierroksen, voimme tutustua omatoimisesti kaupunkiin ja istahtaa nauttimaan makumme mukaan välipalaa 
paikalliseen kahvilaan.
Palaamme iltapäivällä hotellille. Hotellin illallinen. Opas lähtee halukkaiden kanssa kävellen tutustumaan keskustaan.



Ma 6.5.2019 MALAGA TUTUKSI
Aamiainen ja illallinen
Aamiaisen jälkeen tutustumme Metron käyttöön, lähdemme Metrolla Malagaan, opas neuvoo lipun oston automaatista (n. 
2euroa/henkilö suuntaansa). Käymme Malagan hienossa kauppa-halli Azaranasissa, jossa näemme monipuolisen valikoiman Espanjan 
maataloustuotteita, aika erilaista kuin meillä. Jatkamme oppaan kanssa vanhan kaupungin keskusaukiolle, (jossa sijaitsee mm. Picasson 
museo, muut taidemuseot, lasimuseo, viinimuseo, ym.). Siirrymme paikalliseen viihtyisään ravintolaan, jossa halukkaat voivat nauttia 
omakustanteisesti lounaan tai muuta välipalaa.
Jatkamme Malagan puistomaiseen satama-alueeseen, joka on rakennettu viihtyisäksi oleskelualueeksi. Malaga tulee retkellämme tutuksi 
ja tänne on nyt helppo tulla oman mieltymyksensä mukaan lomaviikon aikana omatoimisesti tutustumaan haluamiinsa paikkoihin.
Palaamme metrolla alkuillasta hotellille. Illallinen ja vapaata aikaa.

Ti 7.5.2019 VUOHENJUUSTOA, HUNAJAMUSEO, VIINITILA, KANSALLISPUISTO
Aamiainen, kevyt välipalalounas, illallinen
Ajelemme Colmenarin kylään, jossa tutustumme kuuluisiin vuohenjuustoihin, käymme hunajamuseossa ja maistelemassa viinejä. 
Ajelemme Montes de Malagan kansallispuiston läpi. Palailemme Torremolinokseen, jossa ilta vapaa.

Ke 8.5.2019 VAPAAPÄIVÄ. 
LISÄHINTAINEN RETKI GIBRALTARILLE (N. 9 TUNTIA) Hinta 70€/henkilö
Aamiainen, illallinen
Niillä, jotka eivät lähde tälle retkelle, on vapaaohjelmainen päivä.
Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti länttä määränpäänämme Britannialle kuuluva Gibraltarin niemimaa (passit mukaan). Gibraltar on 
Britannian merentakainen alue. Se sijaitsee Pyreneiden niemimaan eteläosassa Espanjan rannikolla Gibraltarinsalmessa. Sijainti on 
strategisesti tärkeä, koska Gibraltarinsalmi on Atlantin ja Välimeren välissä, ja se erottaa toisistaan Euroopan ja Afrikan.
Matkan aikana kuulemme oppaaltamme Aurinkorannikon ja koko Espanjan kulttuurista ja historiasta. Tutustumme Gibraltariin 
oppaamme johdolla kävellen. Meillä on myös omaa aikaa kierrellä tyypillisen brittiläisen pienkaupungin keskustan kaduilla ja kujilla. 
Iltapäivällä kokoonnumme ja siirrymme bussiimme. Saavumme hotellille, jossa odottaa illallinen.



To 9.5.2019 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, OLIIVITILA, OSUUSKUNTA
Aamiainen, lounas, illallinen
Aamiaisen jälkeen ajelemme pikkuisen Malagan ohi ja vierailemme Finca de la Concepciónin kasvitieteellisessä puutarhassa. Opastetulla 
kiertokävelyllä näemme parhaat palat tästä Euroopan hienoimpiin kuuluvasta 40 hehtaarin puutarhasta. 
Jatkamme Antequeran pikkukaupunkiin, jossa tutustumme oliivin ja oliiviöljyn tuotantoon ja sen historiaan sekä Dcoopin osuuskunnan 
toimintaan. Suurin osa Espanjan maataloustuotannosta tuotetaan osuuskunnissa. Maistelemme erilaisia öljyjä oliiviöljytastingissa. Nautimme 
yhteisen lounaan paikallisessa ravintolassa. 
Ilta vapaa. Hotellin illallinen. 
Opas yrittää löytää lähistöltä Flamenco – ohjelmaisen ravintolan, jonne halukkaat voivat lähteä viettämään iltaa oppaan kanssa. 

Pe 10.5.2019 VAPAATA OHJELMAA
Aamiainen, illallinen
Päivä vapaa omalle ohjelmalle. Kokoonnumme illalla sovittuun aikaan hotellin aulaan ja siirrymme hotellin ravintolaan 
illalliselle.

La 11.5.2019 KOTIMATKA
Aamiainen
Aamiaisen jälkeen hyvästelemme hotellimme ja suuntaamme kohti Malagan lentoasemaa. Finnairin lento Helsingin kautta 
Rovaniemelle klo 10:35 – 16:10 / 21:15 – 22:30.
Iloinen matkamme on päättynyt, hyvää kotimatkaa.



Lennot 
AY 536 03MAY RVN - HEL 1810 1925 
AY1675 03MAY HEL - AGP 2040 0015+1
AY1672 11MAY AGP - HEL 1035 1610  
AY 537  11MAY HEL - RVN 2115 2230   
Majoitus
Grand Hotel Cervantes by Blue Sea 4**** http://gran-hotel-cervantes-by-blue-sea-torremolinos.at-hotels.com/en/
Erittäin keskeisellä paikalla Torremolinoksen keskustassa, iso kansainvälinen hotelli, jossa avarat yleiset tilat ja katolla hieno terassi ja 
sisäallasosasto. Pihalla ulkoallasalue.

Matkan kokonaishinta 1.580€/henkilö, kun ryhmässä on minimi 20 lähtijää
Matkan hinta lennot alkaen ja päättyen Helsingistä on 1460€/henkilö
Matkan hintaan sisältyy
• Suomalainen opas mukana koko Espanjassa olo ajan. Asuu ryhmän kanssa samassa hotellissa
• Rovaniemeltä alkaen mukana ryhmän matkanjohtaja, joka huolehtii ryhmästä koko matkan ajan yhdessä oppaan kanssa
• Finnairin edestakainen liittymälento RVN – HEL – AGP turistiluokassa lentoveroineen
• majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa 
• hotelliaamiaiset ja illalliset, matkaohjelman mukaisesti
• hotelli-illallisten aikana vapaasti juomat automaateista (vesi, talon viini ja makea juoma)
• ohjelman mukaiset kuljetukset tilausajobussilla
• ohjelman mukainen retkiohjelma
Lisämaksusta
• yhden hengen huone
• ennakkoon varatut istumapaikat 
• muut palvelut
Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä toimitus- tai palvelumaksuja. Hinnat 
sisältävät verot.



Ilmoittautumiset 10.2.2019 mennessä. 
Sähköpostitse ilmoittautumiset@kontiki.fi, puhelimitse 09-466 300
Maksuehto
Ennakkomaksu 300 € / hlö, verkkokaupassa varauksen yhteydessä, muuten 7 vrk varauksesta
Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkan alkua.
Lisätietoja antavat 
Puhelimitse 
Oy Kon-Tiki Tours Ab Markus Virmasalo 0400 – 754240

Tarjouksen voimassaolo
Tarjous on voimassa 30.10.2018 asti, johon mennessä toivomme tietoa lähdettekö markkinoimaan matkaa.

Hinnat perustuvat 24.9.2018 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan toteutuminen edellyttää ryhmän minimikokoa 20 henkilöä. 
Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien ym. palveluiden muutoksista veloitamme 100 € 
muutoskulut / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut.
Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista 
syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomais-
tai lentoverokustannusten noustessa. Suosittelemme, että kaikilla 
osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen
matkavakuutus sisältäen peruutusturvan. 

Ryhmämatkatoimisto 
Kon-Tiki Tours / Trio Travels
Kirkkotie 23, 93600 Kuusamo
puh. +358 (0)400 754240, (0)9 466 300
markus@kontiki.fi  |  www.kontiki.fi

mailto:ilmoittautumiset@kontiki.fi

