
 

 

 

 
 
 
Espanjan aurinkorannikko - Costa del Sol      
FUENGIROLA - SUOMALAISTEN SUOSIKKI AURINKORANNIKOLLA 
 

Matka-aika:   Kesto Hotelli  hinta/hlö 2-hh:ssa 1-hh:ssa 
 

26.09. – 11.10.2023 (ti-ke)  16 pv Hotel Nuriasol (ei aterioita)  1.340 € 1.875 €
   Hotelli Mediterraneo Real (ei aterioita) 1.405 € 2.050 € 

Hotel Ilunion (ph)  1.760 € 2.710 € 
 
11.10. – 24.10.2023 (ke-ti)  14 pv Hotel Nuriasol (ei aterioita)  1.195 € 1.720 €
   Hotelli Mediterraneo Real (ei aterioita) 1.335 € 1.875 € 

Hotel Ilunion (ph)  1.625 € 2.755 € 
 

PITKÄ 26.9. - 24.10.23 (ti-ti) 29pv Hotel Nuriasol  (ei aterioita)  1.495 € 2.145 €
   Hotelli Mediterraneo Real (ei aterioita) 1.895 € 3.085 € 

Hotel Ilunion (ph)  2.540 € 4.310 € 
 

Lentoaikataulu: 
 
26.09./11.10.  Helsinki – Malaga  klo 16.30 – 20.15 (D82886) 
11.10. Malaga – Helsinki klo 20.00 – 01.35 (D82887, 12.10. puolella) 
11.10. Helsinki – Malaga  klo 15.30 – 19.15 (D82886) 
24.10. Malaga – Helsinki klo 21.00 – 02.35 (D82887, 25.10. puolella) 
 
 
Liitäntäkuljetukset Helsinkiin: 
Siilinjärvi – Kuopio – Varkaus – Mikkeli – Helsinki-Vantaa. Aikataulutus tulee laskutuksen yhteydessä.  
 
 
 
 



 

 

Matkaohjelma: 
 
Menopäivä Kuljetus oheisten reitityksen mukaan bussilla Helsinkiin. Matkan varrella virkistäviä taukoja.  
 

Lento Helsinki-Malaga em. aikataulun mukaan. Opastettu kuljetus bussilla Malagan lentoasemalta 
Fuengirolaan. Majoittuminen valittuun hotellin. 

  
Lomapäivät Retkitarjonta vahvistetaan myöhemmin, riippuu matkalaisten määrästä.  
 

Fuengirolan pitkä, hienohiekkainen hiekkaranta on ihana ja hyvin hoidettu. Rantapromenadi lukui-
sine palveluineen ja upeine merimaisemineen on lomalaisen unelma. Los Bolichesin rannan viereiset 
lähikorttelit kapeine katuineen ja paikallisine kauppoineen ovat myös tunnelmallisia tutustumiskoh-
teita. Jos kaipaat hyviä ostosmahdollisuuksia, niin olet oikeassa paikassa. Alueella järjestetään mark-
kinoita, kirpputoreja ja Miramaren ostoskeskuskuksessa pääset kansainväliseen tunnelmaan. Kiin-
nostavia tutustumiskohteita 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. lo-
kakuuta kokoaa paljon väkeä erilaisiin tapahtumiin. Paikalliset pukeutuvat perinteisiin vaatteisiin, 
naisilla ja miehillä nähdään upeita flamencoasuja, on ratsastusta, tanssia, musiikkia ja paikallisia ruo-
kia. Unohtumaton elämys! 
 

 Säätila syys- lokakuussa keskimäärin päivällä 19-24°C, yöllä 15-19°C ja vesi 20-22°C. 
 

Lähtöpäivä Huoneiden luovutus klo 12.00, matkatavarat voi jättää hotellille säilytykseen päiväksi. Opastettu kul-
jetus Malagan lentoasemalle. Lento Malaga-Helsinki em. aikataulujen mukaan. Paluukuljetus lähtö-
paikoille.  

 
Hotellit:  Huoneistohotelli Nuriasol *** , www.apartamentosturisticosnuriasol.com/fi/ ei aterioita 
 

Lyhyen (5min) kävelymatkan päässä Los Bolichesin rannalta sijaitseva keskitason huoneistohotelli. Il-
mastoiduissa huoneistoissa parveke ja näkymä uima-altaalle. Tilavissa (n. 48 m²) ja valoisissa huoneis-
toissa olohuone-keittiö, makuuhuone sekä kylpyhuone. Huoneiston varustelu: kokolattiamatto, televi-
sio, tallelokero, keittiö (liesi, mikro, jääkaappi, kahvinkeitin, vedenkeitin), kylpyhuone (wc, 
suihku/amme, hiustenkuivain). Maksuton wifi. Huoneistojen siivous 1krt/viikko, roskat tulee viedä oma-
toimisesti kierrätyspisteeseen, wc-paperit saa vastaanotosta lisää.  

 

Hotellissa 24h auki oleva vastaanotto, kaksi uima-allasta, allasbaari, ravintola, kuntosali ja turkkinainen 
sauna, supermarket Mercadona hotellin vieressä. Osassa palveluista lisämaksu.  Ympäristössä paljon 
ravintoloita ja kahviloita.  

 

Huoneistohotelli Mediterraneo Real ***½ , www.mediterraneoreal.com ei aterioita 
 

Hotelli sijaitse rauhallisella paikalla, mutta kaikki palvelut ovat kuitenkin lähellä. Hotellille on annettu asia-
kasarvio 4/5, hotellille ***, mutta huoneistoille ****.  Viereisessä rakennuksessa sijaitsee hyvä, paikallis-
tenkin 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 kah-
vila/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 (baarikeittiö) ja parveke. Olohuoneessa on tallelokero, sohva, satelliitti TV sekä CD-soitin. Kyl-
pyhuoneessa on suihku/kylpyamme, hiustenkuivaaja ja kylpylätuotteita. Hyvin varustetussa keittiössä on 
mm jääkaappi, kahvinkeitin, keittiövälineet, astian- ja pyykinpesukone, 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. 

 
Ilunion Hotelli Fuengirola****, www.ilunionfuengirola.com  puolihoito 
(hotellin varaustilanne tarkastetaan asiakkaan ilmoittautumisvaiheessa, ei suoraa huonekapasiteettia) 
 

Sijaitsee suomalaisten suosimassa Los Bolicheen kaupunginosassa, jossa on paljon tarjolla palveluita 
Suomen kielellä.  Hotelli sijaitsee aivan upean, valkoisen hiekkarannan äärellä, rantabulevardin vie-
ressä. Hotellissa on 180 huonetta ja 15 kerrosta, viihtyisä aulatila, baari- ja ravintolat ovat uusitut. 
Uima-altaatkin ovat merimaisemissa.  
 

Hotellin ravintola tarjoaa monipuolisen buffetpöydän aamiaisella, lounaalla ja illallisella (hintaan si-
sältyy aamiainen ja illallinen). Hotellissa on 3 hissiä, huoneissa on wifi (voi pätkiä). Majoittuminen on 
2 hengen huoneissa, joissa on suihku, kylpyamme ja wc. Huoneiden koko n 14 m2. Eteisessä on ko-
kolattiamatto, muussa huoneessa laattalattia. TV (kansainvälisiä kanavia), minijääkaappi, hiusten-
kuivaaja, ilmastointi. Sivuttainen merinäkymä, ei parveketta.  

 

Hintoihin sisältyy: 
 Liitäntäkuljetukset bussilla Helsinki-Vantaan lentoasemalle 
 Lennot em. Norwegianin reittilennoilla sis. lentokenttäverot sekä lipunkirjoituskulut sekä matkatavarat 

10kg käsimatkatavara ja 2 x 20kg kirjattu matkatavara 
 Opastetut lentokenttäkuljetukset kohteessa meno-paluuna 
 Majoitus valitussa hotellissa 
 Ateriat: valitun hotellin mukaan (Nuriasol ja Mediterraneo ilman aterioita, Ilunion puolihoidolla) 
 Suomea puhuvan matkanjohtaja-oppaan palvelut koko matkan ajan kohteessa 

 

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, ateriat lennoilla, vierekkäiset istuinpaikat koneessa (Norwegianilla paikat 
saadaan miltei 100% vierekkäin ilman lisämaksua), retket kohteessa 
 

Matkan maksaminen Ennakkomaksu 350 €/henkilö vahvistaa varauksen, loppusuoritus 5 viikkoa ennen matkaa. 
Peruutusehdot saa kysymällä matkatoimistolta.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


