Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ry
18.-25.5.2019 Atlantin rannikon aarteet
Lomaristeily m/s Marella Discovery 2

Palma de Mallorca (Espanja) – Portimão (Portugali) –
Lissabon (Portugali) – Cádiz (Espanja) – Malaga (Espanja) –
Alicante (Espanja) – Palma de Mallorca (Espanja)

Opastettu matka!
Lähde Iberian niemimaan tähdittämälle lomaristeilylle –
aurinkoisille merenrannoille, vanhoille kujille ja
kiehtoville toreille. Lähtö- ja paluusatamana on
Mallorcan kulttuurikaupunki Palma. Meripäivänä on
hyvää aikaa tutustua laivaan ja kanssamatkustajiin. Portimãon erikoisuuksia ovat kalliorinteiden rajaama
pitkä, kullankeltainen hiekkaranta ja monet mukavat ravintolat – maista vaikka kalapataa tai grillattuja
sardiineita. Lissabonissa voit keskittyä kahvilakulttuuriin, putiikkeihin tai kaupunginosiin, joista
jokaisella on oma tarinansa kerrottavana. Merelliset tuoksut leijuvat myös Atlantin huuhtelemassa
Cádizissa. Espanjalaiskaupunki huokuu pitkää historiaa, mutta se on myös lukemattomien tapasbaarien
ja iloisten ihmisten koti. Sitten vierailet Málagassa, jossa on leppoisan ilmapiirin lisäksi komeaa
nähtävää: kirkkoja, museoita ja linnoituksia. Matkan viimeisenä pysäkkinä ennen päätössatamaa on
Alicante, jossa odottavat eloisat rantabulevardit ja suihkulähdeaukiot sekä valtava kasvitieteellinen
puisto palmumetsineen.

Lentoaikataulut sitoumuksetta (kaikki ajat ovat paikallista aikaa)
Menolento 18.05.2019 D8 524 Helsinki 14:45 – 17:45 Palma, Mallorca
Paluulento 25.05.2019 D8 525 Palma, Mallorca 18:25 – 23:25 Helsinki

Matkaohjelma

Risteilylle myydään Kristina® retkipaketti. Retket tehdään yhdessä matkanjohtajan ja paikallisoppaan kanssa ja
opastetaan suomeksi. Tarkemmat tiedot retkistä saat noin 2 kuukautta ennen matkaa. Tarkempi matkaohjelma, joka
sisältää tiedot eri ohjelmista ja palveluista laivalla jaetaan matkan aikana. Hintaan sisältyvät ateriat on merkitty
matkaohjelmaan (A=aamiainen, L= lounas, P=päivällinen, TH=risteilyllä tarjottava täysihoito)

Lauantai 18.5. Helsinki – Palma de

Mallorca. Laiva lähtee klo 22.00.
Lisämaksullinen kuljetus VakkaSuomesta Helsinki-Vantaalle (reitti ja
hinta vahvistuu myöhemmin)
Tervetuloa Kristina®-risteilylle! Matkamme alkaa
reittilennoilla Helsingistä Palmaan. Siirrymme
suoraan satamaan, jossa m/s Marella Discovery2
odottaa. Illalla aiva suuntaa merelle ja risteily voi
alkaa. (P)

Sunnuntai 19.5. Päivä merellä

Meripäivää on mukava viettää laivaan, sen palveluihin sekä kanssamatkustajiin tutustuen. (TH)

Maanantai 20.5. Portimão* (Portugali) klo 08.00 – 18.00

Portimãon alue on Portugalin kauneinta rannikkoseutua. Täällä on ollut asutusta aina foinikialaisten
ajoista lähtien. Portimão on värikäs pieni satamakaupunki, jonka vilkas kalasatama ja vanha keskusta
puistoineen ja aukioineen houkuttelevat kävijöitä. Satama-alueella on mukava kävellä ja poiketa jossain
lukuisista kahviloista tai ravintoloista maistelemassa meren antimia. Portimão on myös portti Algarven
upeiden rantojen ääreen ja Praia da Rocha onkin rannoista alueen upeimpia, jonka maisemaa komistaa
1500-luvun vanha linnoitus sekä upeat kallioseinämät. (TH) Maihinmeno venekuljetuksella.

Tiistai 21.5. Lissabon (Portugali) klo 08.00 –
16.00

Lissabon on yksi maailman vanhimmista kaupungeista. Sen
mainio satama oli looginen kaupan keskittymä jo
foinikialaisten aikana sekä tietysti luonnollinen lähtöpaikka
portugalilaisille löytöretkille 1400-luvulla. Ominaista tälle
Portugalin pääkaupungille ovat sen valkoiset talot.
Historiallinen Alfaman alue sekä Lissabonin tuomiokirkko
ovat lyhyen kävelymatkan päässä laivalta. Lissabonin
symbolina tunnettu löytöretkeilijöiden muistomerkki Belémin
torni on myös UNESCOn maailmanperintölistalla. (TH)
Retkipaketin retki: Lissabonin kaupunkikierros ja Mosteiro dos
Jeronimus-hieronymousluostari 4h

Keskiviikko 22.5. Cádiz (Espanja) klo 10.00 – 19.00

Cádizin vilkas kaupunki on muokkaantunut monen kulttuurin puserruksessa, josta muistuttaa
monenkirjava arkkitehtuuri. Noin 1100 vuotta eKr. perustetun Cádizin väitetään olevan maailman
vanhin jatkuvasti asutettu länsimainen kaupunki. Vanhakaupunki sijaitsee aivan sataman läheisyydessä ja
keskustasta löytyykin mukavien kujien lisäksi isoja kivimuureja 1400-luvulta sekä upeasti veistetty
katedraali. (TH)
Retkipaketin retki: Sevillan nähtävyydet, kokopäiväretki (n. 7 h)

Torstai 23.5. Malaga (Espanja) klo 08.00 – 17.00

Aurinkorannikon suosittu lämmin matkakohde tarjoaa rantojen lisäksi myös kurkistuksen antiikin ajan
historiaan. Alcazaban linnoitus, Malagan renessanssityylinen katedraali ja 1800-luvun rakennukset ovat
kaupungin tärkeitä nähtävyyksiä. Pablo Picasson synnyinkaupungissa vastakohdat törmäävät modernin
kaupunkiarkkitehtuurin ja vanhankaupungin tunnelmallisten kujien ja vanhojen rakennusten välillä.
(TH)

Perjantai 24.5. Alicante (Espanja) klo 10.00 – 18.00

Alicante on monipuolinen kohde ja houkutteleva espanjalaiskaupunki Costa Blancan alueella, joka on
kuuluisa koskemattomista ja kauniista rannoistaan. Kaupungin kaunis arkkitehtuuri yhdistyy
rantaelämään ja mukaviin ostosmahdollisuuksiin. Alicante on kuuluisan, joka kolmas vuosi
järjestettävän Volvo Ocean Race purjehduskilpailun aloitussatama. Mukavia nähtävyyksiä ja
käyntikohteita Alicanten alueella ovat muun muassa trooppisista kasveista tunnettu Palmeral puisto tai
Elchen historiallinen kaupunki, joka on listattu myös UNESCOn maailmanperintölistalle. (TH)
Retkipaketin retki: Alicante tutuksi, puolipäiväretki (n. 3h)

Lauantai 25.5. Palma de Mallorca

(Mallorca, Espanja) tulo klo 06.00 –
Helsinki
Palman historiaa on kirjoitettu jo Rooman
valtakauden ajoista lähtien ja vielä nykyäänkin
vanhojen kortteleiden puutarhoista löydetään antiikin
ajan esineitä. Kaupungin ikoni, goottilainen
katedraali, kohoaa ylväänä aivan rannan tuntumassa.
Espanjalaisen taiteen museossa on esillä töitä muun
muassa Picassolta, Mirólta sekä Salvador Dalílta. Palma on etenkin kaupunkikohde, mutta myös
mukavia rantoja löytyy kaupungin läheltä. Hyvät ostosmahdollisuudet, monet museot ja taidenäyttelyt
sekä vilkas yöelämä tekevät Palmasta suositun paikan vierailla. (A)Nousemme aamulla laivasta ja
tutustumme Palma de Mallorcaan opastetulla kaupunkikierroksella, jonka jälkeen bussi kuljettaa ryhmän
lentokentälle. Lisämaksullinen kuljetus Helsinki-Vantaalta Vakka-Suomeen (reitti ja

hinta vahvistuu myöhemmin)

Hintaan sisältyy:
Hinnat / hlö



2hh
Sisähytti (2/3
kansi)
Ulkohytti (2/3
kansi)
Parvekehytti
Parvekehytti
Deluxe
Junior Suite

1555,00





1720,00
1950,00
2050,00




2135,00




+ 23,00 palvelumaksu/lasku
Hinnat edellyttävät vähintään 16 matkustajaa.
Lentokenttäkuljetuksen lisämaksu VakkaSuomesta vahvistuu myöhemmin.





Reittilennot economy-luokassa Helsinki
– Palma Mallorca, Palma Mallorca –
Helsinki
Matkaohjelman mukaiset lentokenttä/satamakuljetukset
Palman kaupunkikierros
Risteily m/s Marella Discovery 2 laivalla
valitussa hyttiluokassa
Täysihoito laivalla (aamiaiset, lounaat,
illalliset, välipalat)
Juomapaketti laivalla (hanaolut, talon
viini, valikoima virvoitusjuomia,
drinkkejä, väkeviä alkoholijuomia ja
aperitiiveja)
Viihde ja ohjelma laivalla
Risteilyn tervetulo- ja päätöstilaisuudet
sekä kapteenin gaalaillallinen
Laivan satamamaksut, lentoverot sekä
muut viranomaismaksut
Palvelumaksut laivalla
Muut matkaohjelmassa mainitut
kuljetukset
Kristina®-matkanjohtajan palvelut

Huomioitavaa ja hyvä tietää:

Ennakkomaksu 200,00/hlö erääntyy noin viikon kuluttua ryhmäminimin täytyttyä.
Loppumaksu erääntyy 6 vkoa ennen matkan alkua. Lähetämme molemmat laskut
samanaikaisesti. Ilmoittautumiset viimeistään 11.2.2019 tai niin kauan kuin paikkoja riittää.

Ilmoittautessa anna virallinen etu- ja sukunimesi, puhelinnumerosi sekä
sähköposti- ja postiosoitteesi.
Varmistathan passin voimassaolon ja kunnon. Tällä risteilyllä passin tulee olla voimassa vähintään 3 kk matkan
jälkeen. Retkillä ja lentokentillä on paljon kävelyä, maasto ja eri kävelytasot voivat olla vaihtelevia. Kierroksiin
saattaa sisältyä myös jyrkkiä portaita. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Pidätämme oikeuden reittimuutoksiin. Sääolosuhteet saattavat vaikuttaa risteilyreittiin ja aikatauluun. Joissain
satamissa laiva ei välttämättä pääse kiinnittymään laituriin ja jää ankkuriin. Tällöin maihinmeno tapahtuu
venekuljetuksella, joka vaatii normaalia fyysistä kuntoa ja tukevia jalkineita.
Kristina Cruises risteily on erityisehtoinen matka. Mikäli joudut peruuttamaan matkasi, veloitamme peruutuskulut
todellisten kustannusten mukaisesti, jotka mahdollisesti ylittävät maksamasi ennakkomaksun. 1.7.2018 alkaen
tehtyihin matkavarauksiin sovelletaan Kristina Cruises Oy:n 1.7.2018 voimaan tulleita erityis- ja peruutusehtoja.
Kehotamme hankkimaan peruutusturvan sisältävän matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen jo matkan
varausvaiheessa. Tarkista vakuutuksesi mahdolliset vastuurajoitukset, jotka saattavat lisätä matkustajan omaa
vastuuta. On hyvä huomioida, että eri vakuutusyhtiöillä tämä vaihtelee erittäin merkittävästi. Matkustaja on aina
ensisijaisesti vastuussa itse itsestään ja omaisuudestaan. Matkustajavakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaan mm.
odottamattomia ja äkillisiä sairastumisia ja tapaturmia. Jos matkustajalla ei ole vakuutusta tai kyse ei ole esim.
äkillisestä sairastumisesta, vastaa matkustaja itse kuluistaan. Vakuutuksen lisäksi suosittelemme hankkimaan
KELA:sta maksuttoman Eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jolla pääsee EU- ja Eta-maissa hoitoon myös
pitkäaikaissairauden niin vaatiessa. Matkavakuutuksissa näitä tilanteita on voitu rajata. Sairaalassa annetun hoidon
hinta voi myös ylittää matkavakuutuksen hoitokaton.

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:

MATKA GALLERIA OY
Alinenkatu 29, 2.kerros
Uusikaupunki

p. 044 774 7901

044 774 7903

eeva.laakso-sura@matkagalleria.fi

sari.salminen@matkagalleria.fi

