
 
 

PAKKASMATKAT KANARIALLE - TENERIFFAN SAARELLA  
All inclusive - Hotel Cesar 
 

To – To   03. – 17.01.2019 (15pv)  H: 1490€/hlö 
To – To   17. – 31.01.2019 (15 pv)  H: 1490€/hlö 
 
 

Matkaohjelma (ryhmämatka): 
1 pv (to) Kuljetus bussilla Oulun lentoasemalle (Kolari – Rovaniemi – Kemi – Tornio reittiä, lähtöaikojen vah-

vistus 3 viikkoa ennen matkaa). Saapuminen Oulun lentoasemalle klo 15.30. Lento Oulu–Teneriffan 
eteläinen kenttä klo 17.35–22.20 (D86427). Kentällä on vastassa suomea puhua opas, joka ohjaa 
odottavaan bussiin. Kuljetus Puerto de Santiagoon (40km), jossa majoittuminen hotelliin. Iltapala.   

 

Pe - Ke   All inclusive –paketti hotellissa: aamiainen, lounas ja  päivällinen, välipalat. Loman aikana mahdolli-
suus osallistua lisämaksullisille retkille, retkitarjonta tiedotetaan myöhemmin.  

 

15 pv (to) Varhaisaamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 05.00, jolloin paluukuljetus lentoasemalle. Läh-
töselvitys. Lento Teneriffa–Oulu klo 08.00–16.45 (DY5326). Paluukuljetus lähtöpaikoille lennon saa-
vuttua Ouluun.   

 

Hintaan sisältyy:  

• Bussimatka kotimaassa (alennus Oulun kentältä lähtiessä 20 €/hlö) 

• Suorat lennot Oulu - TFS meno-paluuna Norwegianin reittilennoilla turistiluokassa 

• Lentokenttäverot ja –maksut, lipunkirjoituskulut, matkatavarat (20kg kirjattu, 10kg käsimatkatavara) 

• Opastettu lentokenttäkuljetukset kohteessa kenttä-hotelli, paluukuljetus hotelli - lentoasema 

• Majoitus hotellissa 2-hengen huoneistoissa (1-hh lisämaksu 238 €/14 yötä) 

• All inclusive –paketti hotellissa (kts. hotelliesittelystä) 

• Suomenkielinen päivystys Matka-Mainion toimistolla  
 

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, tarjoilu lennoilla, retket 
 

Matkan maksamista ja peruutuksia koskevat ehdot toimitetaan laskutuksen yhteydessä, ne saa myös pyydettä-
essä matkatoimistolta. 
 
Matkalle mukaan passi tai uudenmallinen EU-henkilötodistus. Lentoliput, tarkennettuja ohjeita, retkitietoja yms. 
toimitetaan matkalaisille noin kolme viikkoa ennen matkaa.  
 

Matka-Mainio kohteessa: oma toimisto noin 200m päässä Cesar hotellista. Toimistollamme on melko laaja kir-
jasto, josta saa lainattua matkalukemista. Järjestämme päivän ja puolen päivän retkiä Puerto de Santiagosta. Toi-
misto on auki arkisin (tarvittaessa viikonloppuna) muutaman tunnin päivittäin. Yhteistyökumppaniemme kanssa 
pyritään järjestämään vapaa-ajan ohjelmaa mm. mölkkykilpailut viikottain.   
 
 
 
 
 
 

Matkan vastuullinen järjestäjä: 

 

MATKA-MAINIOY OY 
Puh. 017 – 46 33 666 
henna@matkamainio.fi 
www.matkamainio.fi    

 
 
 

mailto:henna@matkamainio.fi
http://www.matkamainio.fi/


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 mai-

semat. Teidevuori saaren keskiosassa 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 ihas-

tuttavaa pinjametsää, joka vähitellen muuttuu pensaiksi ja lopulta ylhäällä vuoristossa mahtavaksi 

laavakentäksi kalliomuodostelmineen. Ylhäällä 2000 metrin korkeudessa voi varautua lumisateeseen-

kin, vaikka alhaalla rannikolla aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta ja on ihanan kesäistä. Vuoristo 

suojaa osaltaan eteläistä saarta pohjoistuulilta ja usein sadepilvetkin pysähtyvät Teideen. Saaren ete-

läinen osa onkin luonnon olosuhteiltaan karumpi, kuivempi ja lämpimämpi. Karuuden huomaa liikku-

essaan eri lomakohteiden välillä maastossa ja maisemissa. Itse kohteissa istutukset, kävelytiet, hiek-

karannat ja uima-altaat tuovat rehevyyttä ja kukkaloistoa myös sinne. 
 
Playa Arena, Puerto Santiago ja Los Gigantes sijaitsevat Teneriffan saaren eteläisen puolen länsirannalla, vieri vie-
ressä, Gomeran saarta vastapäätä. Aurinkolomaa voi viettää tummalla laavahiekkarannalla tai uima-altaalla. Alu-
eella asuu n. 4000 asukasta, mutta turistit tuovat katukuvaan vilskettä. Tunnelma on kuitenkin mukavan leppoisa 
saaren suuriin 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 edulli-
set. 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 kuuluisalle 
Gigantesin kallioille. Tarjolla on myös tennistä, minigolfia, vesiurheilua, kalastusta ja meriristeilyjä.  
 
Sää alueella on ympäri vuoden suotuisa, sateita saattaa esiintyä syksyisin marras-joulukuulla, vähemmän keväällä. 
Mereltä tuulee aina, enemmän tai vähemmän, mutta vuoret pitävät tuulen eteläisenä ja lempeänä. Kaupungit si-
jaitsevat rannan tuntumassa, joten pohjoispuolella alkaa jyrkkärinne kohti vuoristoa ja Teideä, pohjoistuuli jää vuor-
ten taakse. Se myös pysähdyttää usein sadepilvet vuorten taakse. Saaren eteläosassa on yleensä kuivempaa ja läm-
pimämpää kuin pohjoisosassa, jossa luonto on paljon rehevämpää kosteuden takia. 
 
 



HOTEL LAGOS DE CÉSAR ***  
C/José González González, s/n 38683 Puerto de Santiago (Santa Cruz de Tenerife)  
Tel .(+34) 922 862 668 - (+34) 922 868 566 Fax.(+34) 922 867 209 
 

Puerto Santiagon keskustassa rantakadun tuntumassa sijaitseva kolmen tähden hotelli (hotellin oma luokitus ****– 
matkatoimiston antama luokitus ***+). Kävelymatkan päässä hotellista löytyy kaikkia lomamatkailijan tarvitsemia 
palveluita.  
 

Hotellista löytyy uima-allasalue, jossa uima-altaat aikuisille ja lapsille (ei lämmitetty), aurinkotuolit ja varjot, allas-
baari. Lisäksi hotellissa on ravintola ja pianobaari, iltaohjelmaa (show), harrastetila sekä langaton Wifi julkisissa 
tiloissa.  
 

Tilavissa (n. 40m² parvekkeen kera) kaksiohuoneissa on, erillinen makuuhuone sekä oleskeluhuone, huonevarustus: 
wc, suihku, hiustenkuivain, jääkaappi, terassi/parveke, satelliitti-televisio, tallelokero, ilmastointi. Huoneita on se-
käa sisämaanpuolella (Teiden puoli) sekä rannan puolella (altaan puoli). Matkatoimisto ei voi taata huoneiden si-
jaintia hotellissa.  
 

All inclusive –paketti: Aamiainen, lounas, päivällinen (seisovapöytä jossa kylmiä ja lämpimiä vaihtoehtoja). Paikal-
liset juomat sisältyvät hintaan. Allasbaari (auki päivällä): monipuolinen valikoima paikallisia alkoholijuomia, virvok-
keita, kahvit, teetä, hedelmämehuja, jäätelöä, pasteijoita ja lämpimiä naposteltavia (hot dog, hampurilaiset). Pia-
nobaari (aukiolon mukaan) paikalliset juomat.  
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