
 

 

 

PAKKASMATKA PUERTO DE SANTIAGOON TENERIFFAN SAARELLE 
Norwegianin suorilla lennoilla Helsingistä 
 

Matka-aika (ti - ti) Kesto Matkapaketin hinta 2-hh:ssa 1-hh:ssa (rajoitetusti) 

11. – 25.01.2022 & 15pv Hotelli Dragos  1205 €/hlö 1735 €/hlö 

25.01. – 08.02.2022  15pv  Hotelli César   1245 €/hlö 1595 €/hlö 
 

11.01. – 08.02.2022 & 29pv Hotelli Dragos  1730 €/hlö 2790 €/hlö 

25.01. – 22.02.2022  Hotelli César   1815 €/hlö 2515 €/hlö 
 

Lentoaikataulu (Norwegian, www.norwegian.fi)  

11.01./25.01. Helsinki – Teneriffa Klo 10.25 – 15.05 (DY2878) 
25.01./08.02. Teneriffa – Helsinki klo 15.55 – 00.25 (+1pv, DY2879) 
 

Bussireitit (huom! 29p matkalle meno- paluureitit voivat poiketa toisistaan) 
11.01.  Siilinjärvi – Kuopio – Varkaus – Mikkeli - Helsinki lentoasema 
25.01. Kajaani – Kuopio – Suonenjoki - Pieksämäki –Mikkeli – Helsinki lentoasema 
 

Matkapakettimme hintaan sisältyvät palvelut 
• Bussikuljetukset Helsingin lentoasemalle ja takaisin 

• Suorat lennot Helsinki-Teneriffa (eteläinen kenttä Reina Sofia) Norwegianin reittivuoroilla, lentokenttäverot 
ja -maksut, lipunkirjoituskulut 

• Suomeksi opastettu kuljetus tulopäivänä lentoasema - hotelli, kuljetus (ilman opasta) hotelli - lentoasema 

• Majoittuminen valitussa hotellissa mukavuuksin 
o Cesar hotellissa altaan puolen huone lisämaksu 10 €/vrk (rajoitetusti) 

• Hotellikohtaisesti ateria 
o Dragos: aamiainen hotellissa välipäivinä ja lähtöaamuna 
o César: all inclusive alkaa majoittumisen yhteydessä, välipäivinä kaikki ateriat (aamiaiset, lounaat, päi-

välliset, välipalat, juomat), lähtöpäivänä aamiainen sekä lounas 

• Suomenkielinen opaspalvelu kohteessa Matka-Mainion toimistossa  
 

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, ateriat lennoilla (ei etukäteisvarausta), retket kohteessa 

http://www.norwegian.fi/


 

 

Hotellitiedot 
 

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 
 

Huoneistohotelli sijaitsee rantakadun kulmauksessa ja sieltä on näkymät Atlantin valtamerelle. Hotellin lähellä ravinto-
loita ja baareja. Hotellilla ulko-uima-allas (ei lämmitetty), lasten allas, aamiaisravintola, altaalla snack-baari sekä kunto-
sali (maksullinen). Maksullisena saatavana pesulapalvelut, autonvuokraus, rantapyyhkeet sekä tallelokerot. Uimaran-
nalle 600m. Huoneet: valoisissa huoneistoissa näkymä joko merelle tai uima-altaalle. Jokaisessa ilmastoidussa huoneis-
tossa makuuhuone ja olohuone-keittiö, kylpyhuone (amme), satelliitti-tv, maksuton wifi, keittiövarustus jääkaappi, mik-
roaaltouuni, keittolevy, kahvinkeitin sekä astiat. Hotellilla on myös kahden ja kolmen makuuhuoneen suurempia huo-
neistoja (hinnat tarkastetaan) 

 
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, välipalat, illallinen, juomat) sekä lomaohjelman. Hotellin uima-allas-
alue (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. Uima-
rannalle 550m.  Huoneet: tilava yli 40m² huoneissa erillinen makuuhuone ja oleskeluhuone, parveke/terassi sekä wc-
kylpyhuone (amme), satelliitti-tv, hiustenkuivain, ilmastointi, puhelin sekä wifi. Maksusta minibaari sekä tallelokero.  
 

Hintasitoumus  
Hinnat perustuvat matkan valmistumisen aikaan voimassaoleviin hinta- ja valuutta tietoihin. Varaamme oikeuden 
muuttaa matkan hintaa sopimuksen tekemisen jälkeenkin seuraavilla perusteilla: valuuttakurssimuutokset, meistä riip-
pumattomat kuljetuskustannusten muutokset, uudet ja muuttuneet verot ja maksut. Hintamme edellyttää tietyn ryh-

mäkoon toteutumista. Matkan maksaminen: Ennakkomaksu 200 €/hlö. Loppusuoritus viisi viikkoa ennen matkaa. 
 

Matkaehdot Noudatamme kuluttaja-asiamiehen sekä Suomen matkatoimistoyhdistyksen neuvottelemia matkapa-
kettiehtoja sekä Matka-Mainio Oy:n lisä- ja erityisehtoja. Tällä matkalla käytämme ryhmämatkojen erityisehtoja.  
 

Peruutusehdot 
Yleiset matkapakettiehdot eivät ole voimassa ryhmämatkalla. Peruutus 3kk-1kk ennen matkaa, kulut ennakkomaksu. 
Peruutus 31- 21vrk ennen matkaa, kulut 50 % matkan hinnasta. Peruutus 20–14 vrk ennen matkaa, kulut 75 % matkan 
hinnasta. Peruutus myöhemmin kuin 14 vrk ennen matkaa, kulut 100 %. Peruutuskulut lääkärintodistuksella tarkaste-
taan tapauskohtaisesti. Tarkastathan oman vakuutuksesi koronasuojan.  
 

Vakuutus Suosittelemme tarkastamaan, että matkavakuutuksenne on kunnossa sekä että se korvaa peruuntumisesta 
aiheutuvat kulut sairastapauksessa ryhmämatkalla. Vakuutus on hyvä ottaa voimaan heti ennakkomaksun maksun 
yhteydessä.  
 

Vakuus Kuluttajaviraston Matka-Mainiolle myöntämä vakuusnumero on 3424/00/MjMv, mikä antaa oikeuden järjes-
tää ja välittää matkoja (vastuullinen matkanjärjestäjä). 
 

Lentoliput, infovihkot yms. toimitetaan matkalaisille kirjeenä viimeistään 2 viikkoa ennen matkaa. 
 
Koronaohjeistukset ajankohtaisen mukaan. 
 

 

http://www.hoteles-losdragos.com/dragos-del-sur/
https://www.google.com/search?q=aparthotel+dragos+del+sur+puh.&ludocid=11778779316930911779&sa=X&ved=2ahUKEwj8ntSk-Z_iAhWR2aYKHXRKAuwQ6BMwEnoECBUQAg
https://www.google.com/search?source=hp&ei=m0ndXK3mKe6Hk74PsOKDoA0&q=hotel+los+dragos+del+sur+tenerife&oq=hotel+los+&gs_l=psy-ab.1.0.35i39j0l9.420.1301..2210...0.0..0.105.803.10j1....2..0....1..gws-wiz.....0..0i131j0i67.kdo2MI1oVRE
http://www.blueseahotels.com/en/hoteles/destinos/tenerife/puerto-santiago/
tel:+34%20922%20868%20640


 

 

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 mil-
joona.  Teneriffalla on monta ilmastovyöhykettä ja todella vaihtelevat maisemat. Teidevuori saaren keskiosassa muo-
vaa 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 pinjametsää, 
joka vähitellen muuttuu pensaiksi ja lopulta ylhäällä vuoristossa mahtavaksi laavakentäksi kalliomuodostelmineen. Yl-
häällä 2000 metrin korkeudessa voi varautua lumisateeseenkin, vaikka alhaalla rannikolla aurinko paistaa pilvettömältä 
taivaalta ja on ihanan kesäistä. Vuoristo suojaa osaltaan eteläistä saarta pohjoistuulilta ja usein sadepilvetkin pysähty-
vät 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 suuriin lomakohteisiin ver-
rattuna. 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 maas-
toa että vaativampaa maastoa ylös vuoriston suuntaan, mistä maisemat ovat huumaavat merelle ja kuuluisalle Gigan-
tesin 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 keväällä. Me-
reltä 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. 


