
 

 

Espanjan aurinkorannikko - Costa del Sol      
FUENGIROLA - SUOMALAISTEN SUOSIKKI AURINKORANNIKOLLA 
Ma – Ma 26.09. – 10.10.2022 (15pv) 
 

Matkaohjelma: 
Ma 26.09. Mikkeli – Karhula liitäntäkuljetus (aikataulut myöhemmin). Saapuminen Helsinki-Vantaan lento-

asemalle. Lento Helsinki-Malaga klo 15.40-19.25 (D82886). Kuljetus bussilla Malagan lentoasemalta 
Fuengirolaan. Majoittuminen valittuun hotellin. 

 

 Ilunion Hotel Fuengirola**** www.ilunionhotels.co.uk/hotel-ilunion-fuengirola-in-malaga/ 
 Huoneistohotelli Mediterraneo Real *** www.mediterraneoreal.com 
 

Fuengirolan pitkä, hienohiekkainen hiekkaranta on ihana ja hyvin hoidettu. Rantapromenadi lukuisine 
palveluineen ja upeine merimaisemineen on lomalaisen unelma. Los Bolichesin rannan viereiset lähikort-
telit kapeine katuineen ja paikallisine kauppoineen ovat myös tunnelmallisia tutustumiskohteita. Jos kai-
paat hyviä ostosmahdollisuuksia, niin olet oikeassa paikassa. Alueella järjestetään markkinoita, kirpputo-
reja ja Miramaren ostoskeskuskuksessa pääset kansainväliseen tunnelmaan. Kiinnostavia tutustumiskoh-
teita ovat myös Mijas -vesipuisto ja Fuengirolan eläintarha. Fuengirolassa on lukemattomia ravintoloita 
ja kahviloita, tapas-paikoista gourmetravintoloihin. 
 

Lomallasi pääset tutustumaan paikalliseen suurtapahtumaan, jonka pääpaikka on kävelymatkan päässä 
hotelleista. Suojelupyhimys Rosarion kunniaksi järjestettävä juhla Feria de Rosario 6 -12. lokakuuta ko-
koaa paljon väkeä erilaisiin tapahtumiin. Paikalliset pukeutuvat perinteisiin vaatteisiin, naisilla ja miehillä 
nähdään upeita flamencoasuja, on ratsastusta, tanssia, musiikkia ja paikallisia ruokia. Unohtumaton elä-
mys! Säätila syys- lokakuussa keskimäärin päivällä 19-24°C, yöllä 15-19°C ja vesi 20-22°C. 

 
Ti 27.09. Matkanjohtaja hakee klo 10.00 Hotelli Ilunionissa majoittuvat infotilaisuuteen, joka pidetään 

Hotelli Mediterraneo Realissa klo 10.30. Opas Johanna ”Jossu” pitää infotilaisuuden, jossa hän kertoo 
tarjolla olevista retkistä ja yleisistä käytännöistä lomanne ajalla. Matkan hintaan kuuluu opastettu 
iltapäiväretki la 1.10. tai ke 5.10. Aurinkorannikolla ja Malagassa.  
 

Lisämaksusta on tarjolla retkiä: Estepona ja orkideapuisto, Gibraltar, Ronda-Setinil ja oliivipuristamo 
sekä illallisretki flamencoravintolaan. 
 

Ke – Su Lomakohteemme Fuengirolassa on Los Bolichesin kaupunginosa, jossa on tarjolla runsaasti palveluita 
suomeksi. Lomailu on vaivatonta, sillä alueelta löytyy mm. kahviloita, leipomoita, ravintoloita, ruokakaup-
poja (myös suomalaisia tuotteita), partureita, autonvuokraamo, myös lääkäri- ja hammaslääkäripalveluita 
saa suomeksi. Los Bolichesta pääsee kätevästi sähköjunalla Costa del Solin pääkaupunkiin Malagaan, juna 
pysähtyy matkalla mm Torremolinoksessa ja Benalmadenassa. Asema sijaitsee ns. junakadulla keskellä 
Los Bolichea. Myös bussiyhteydet ovat hyvät. 

 

Ma 10.10. Kuljetus Malagan lentoasemalle. Lento Malaga-Helsinki klo 20.10-01.45 (D82887, 11.11. puolella). 
 

Hinta: 1280 €/henkilö Mediterraneo Real 2-hh:ssa ilman aterioita 
   Alennus lisävuoteella 400 €/henkilö (oh:n sohvasta max. 2kpl) 

1800 €/henkilö Ilunion Hotel 2-hh:ssa puolihoito (aamiainen ja päivällinen) 
 
 

 
 



 

 

Hintoihin sisältyy: 
 Liitäntäkuljetus bussilla reittiä Mikkeli – Karhula – Hki-Vantaa meno-paluuna 

o Lennot em. Norwegianin reittilennoilla sis. 10kg käsimatkatavara ja 20kg kirjattu matkatavara 
 Lentokenttäkuljetukset kohteessa meno-paluuna 
 Majoitus valitussa hotellissa 

o Ilunion hotellissa puolihoitoateriat: aamiainen (14) ja päivällinen (14, menoillan päivällinen mahdolli-
sesti pakettina huoneisiin) 

 Opastettu iltapäiväretki Aurinkorannikoilla sekä Malagassa 
 Matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan lentokentät mukaan lukien sekä kohteessa 

 
Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, ateriat lennoilla, vierekkäiset istuinpaikat koneessa (ns. lipun vahvistus vaiheessa 
n. 1kk ennen matkaa, pyritään matkakumppaneille ottamaan vierekkäiset paikat), lentoyhtiön polttoainelisämaksu (mi-
käli sellainen tulisi matkamyynnin aloittamisen ja lähtö välillä) 
 

Ilunion hotelli Fuengirola****, os. Paseo Maritim Rey de Espana 87, Funegirola Los Boliches 
Sijaitsee kävelybulevardin vieressä, joten ympäristö on vilkasta ja Bolichesin rantapalvelut aivan äärellä. Hotellin asiakasarvio 
3,7/5, tähtiluokitus****, varsinkin sijainti saa erinomaisen arvosanan. Hotellissa on 180 huonetta ja 15 kerrosta, aula, baari- 
ja ravintolatilat ovat tilavat ja uusitut. Täällä voi rentoutua uima-altaallakin merimaisemissa. Hotellin ravintola tarjoaa moni-
puolisen buffetpöydän aamiaisella, lounaalla ja illallisella. Hotellissa on 3 hissiä, wifi huoneissa (voi pätkiä).Hotellissa on sekä 
merivesiallas että makean veden allas. 
 

Hotellihuoneet: Kahden hengen huoneissa on suihku, kylpyamme ja wc. Puolihoito: buffetaamiainen ja  –illallinen. Huoneiden 
keskimääräinen koko n 14 m2. Eteisessä on kokolattiamatto, muussa huoneessa laattalattia. TV (kansainvälisiä kanavia), vii-
leäkaappi/minijääkaappi, hiustenkuivan. Ilmastointi. Ei parveketta. 
 

Huoneistohotelli Mediterraneo Real***, os. Calle Antonio Machado 25, Fuengirola Los Boliches 
sijaitse rauhallisella paikalla, mutta kaikki palvelut ovat kuitenkin lähellä. Hotellille on annettu asiakasarvio 4/5, hotellille ***, 
mutta huoneistoille ****.  Viereisessä rakennuksessa sijaitsee hyvä, paikallistenkin suosima ruokakauppa Mercadona sekä 
ravintola Nuriasol, jossa järjestetään suomalaisia karaoke- ja tanssi-iltoja. Apteekki ja lähin suomalainen kauppa ovat n 100 m 
päässä. Hotellin alakerrassa on kahvila/ravintola. Hotellin puutarhassa on uima-allas, poreallas ja aurinkotuoleja. Hotellin 
tulokerroksessa on pieni kirjasto ja harrastetila. Hotellia vastapäätä on kuntosali, jonne voi ostaa päivä- tai viikkokortteja. 
 

Ilmastoidut huoneistot ovat valoisia ja tilavia kaksioita, joissa on olohuone, makuuhuone, kylpyhuone, avokeittiö (baarikeit-
tiö) ja parveke. Olohuoneessa on tallelokero, sohva, satelliitti TV sekä CD-soitin. Kylpyhuoneessa on suihku/kylpyamme, hius-
tenkuivaaja ja kylpylätuotteita. Hyvin varustetussa keittiössä on mm jääkaappi, kahvinkeitin, keittiövälineet, astian- ja pyykin-
pesukone, mikrouuni, keittotaso. Huoneiston koko 51-55 m2. Hotellissa on hissi, kaikissa huoneissa on maksuton wifi (saattaa 
välillä pätkiä). Lähimmälle uimarannalle on n 10 minuutin kävelymatka 300–400m. 
 


