PAKKASMATKAT PUERTO DE SANTIAGOON TENERIFFAN SAARELLE
Finnairin lennoin Rovaniemi – Helsinki – Reina Sofia (=TFS)
Matka-aika (ti - ke)
07. – 22.02.2023
(15pv perillä)

16pv

Hotelli Dragos
Hotelli César

Matkapaketin hinta

2-hh:ssa

1-hh:ssa (rajoitetusti)

PITKÄ 24.01. - 22.02.2023
(29 pv perillä

30pv

Hotelli Dragos
Hotelli César

1900 €/hlö
2060 €/hlö

3104 €/hlö
2480 €/hlö

Lentoaikataulu:

Kesto

24.01./07.02. Rovaniemi-Helsinki klo 14.00-15.20
21.02 – 22.02. TFS-Helsinki klo 23.00–07.20

1370 €/hlö
1450 €/hlö

1972 €/hlö
1660 €/hlö

jatko Helsinki-TFS klo 17.15-21.50
jatko Helsinki-Rovaniemi klo 11.20-12.45 (+1pv)

Lennot ovat niin sanotusti jatkolentoja, eli kun hoidat lähtöselvityksen Rovaniemellä kuntoon, niin Helsingissä
riittää kävely lähtöportille käsimatkatavaroiden kanssa (eli siellä ei uudelleen lähtöselvitystä ja tavaroiden kantamista).

Matkapakettimme hintaan sisältyvät palvelut (ryhmämatka):







Lennot Rovaniemi-Helsinki-Teneriffa (eteläinen kenttä Reina Sofia) Finnairin 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 lisämaksusta 10 €/vrk/huone (rajoitetusti)
Hotellikohtaisesti ateria (alustavan tiedon mukaan huoneet saa pitää lähtöpäivänä päivälliseen saakka)
o Dragos: aamiainen hotellissa välipäivinä ja lähtöaamuna
o César: all inclusive alkaa majoittumisen yhteydessä, välipäivinä kaikki ateriat (aamiaiset, lounaat,
päivälliset, välipalat, juomat), lähtöpäivänä päivälliseen
Suomenkielinen opaspalvelu kohteessa Matka-Mainion toimistossa

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

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
ravintoloita ja baareja. Hotellilla ulko-uima-allas (ei lämmitetty), lasten allas, aamiaisravintola, altaalla snack-baari
sekä kuntosali (maksullinen). Maksullisena saatavana pesulapalvelut, autonvuokraus, rantapyyhkeet sekä tallelokerot. Uimarannalle 600m. Huoneet: valoisissa huoneistoissa näkymä joko merelle tai uima-altaalle. Jokaisessa
ilmastoidussa huoneistossa makuuhuone ja olohuone-keittiö, kylpyhuone (amme), satelliitti-tv, maksuton wifi,
keittiövarustus jääkaappi, mikroaaltouuni, keittolevy, kahvinkeitin sekä astiat. Hotellilla on myös kahden ja kolmen makuuhuoneen suurempia huoneistoja (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-allasalue (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. Uimarannalle 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.

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 maisemat. 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 ihastuttavaa pinjametsää,
joka vähitellen muuttuu pensaiksi ja lopulta ylhäällä vuoristossa mahtavaksi laavakentäksi kalliomuodostelmineen. Ylhäällä 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 pysähtyvät 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 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 edulliset. 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. Kohdetta ei voi suositella
erittäin huonosti liikkuville.
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 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.

