RADIO POOKI

ALUSTAVA TARJOUS

KUUNTELIJAMATKA GRAN CANARIALLE
Matka-aika

13.2 – 20.2.2019 (7 yötä)

Matkakohde

Playa del Ingles, Gran Canaria

Ryhmän koko

46-50 henkilöä

Lentoaikataulut

Oulu
Las Palmas
Las Palmas Oulu

1750 – 2230
0830 – 1700

Hintaan sisältyy
-

Lennot Norwegianin reittikoneella turistiluokassa
Majoitus jaetussa 2hh 7 yötä, parvekkeella
All Inclusive ruoat ja juomat hotellissa
Edestakaiset lentokenttäkuljetukset Gran Canarialla
Tervetulotilaisuus hotellissa tai lähialueella
Kaksi retkeä
Opaspalvelut kohteessa
Verot ja viranomaismaksut
2 matkalaukkua 20kg ruumaan /hlö
Oulun Matkatoimiston matkanjohtaja ja Pookin edustaja mukana matkalla

Matkan toteutuminen ja hinnat edellyttävät tiettyä osallistujamäärää (46 hlöä)
Matkan hinta
Lisämaksusta
Lisämaksusta

1490 € / henkilö kahden hengen huone, parveke ilman näköalaa (13 huonetta)
+60 € / henkilö kahden hengen huone, parveke, näköalalla (11 huonetta)
+163 € / henkilö yhden hengen huone, parveke, ilman näköalaa
Laskutuslisä 15€/lasku lisätään matkan hintaan.

Hotellitiedot

Hotelli IFA Buenaventura *** / Calle Ganigo 6, Playa del Ingles
Tässä suuressa ja viihtyisässä hotellissa voit hyödyntää monia palveluita. Hyvä
sijainti lähellä Playa del Inglésin ostoskatuja ja huvituksia. Lomaillessa voit pitää
kuntoa yllä kuntosalilla, ottaa tennistunteja ja nauttia ravintolatarjonnasta.
Kolme allasaluetta, joissa yhdessä on lämmitetty allas. Altaan vesi lämmitetään
vähintään +20 asteiseksi, mutta veden lämpötila voi olla jonkin verran
matalampi aamuisin, iltaisin ja pilvisellä säällä. Erillinen lastenallas sekä
maksuttomia aurinkotuoleja ja -varjoja. Yhdellä altaalla järjestetään
aktiviteetteja.
Pienemmällä ja rauhallisemmalla allasalueella on lastenallas, joka on lämmitetty
vähintään +20 asteiseksi. Lisäksi kaksi ulkoporeallasta, jotka eivät ole
lämmitetty. Pyyhepalvelu panttimaksua vastaan lisämaksusta. Ulkoporealtaita
(ei lämmitettyjä). Hotellissa on allasbaari Honolulu ja baari Banana sekä
englantilainen pubi Freddy's bar ja Meeting bar . Meeting Barissa on maksuton
wifi. Buffet-ravintola La Guitarra ja ravintola PicNic, jossa yksinkertaisia ruokia
tarjolla. Maksutta rantalentopalloa, aerobicia ja pöytätennistä. Kuntosali,
hierontaa, biljardia, tennistä, tennistunteja ja sukellusta lisämaksusta. Maksuton
hotellibussi rannalle. Pelihuone ja ohjelmaa. Maksullinen internetnurkkaus.
Musiikin ja liikenteen äänet voidaan kokea häiritsevinä osassa huoneita.
Valoisia ja tilavia kahden hengen huoneita, joissa on satelliitti-tv ja puhelin.
Tallelokero, wifi ja osa tv-kanavista lisämaksusta. Kylpyamme ja wc.
Hiustenkuivain. Parveke huoneissa. Siivous 7 kertaa/viikko.

Alustavat retki- ja ohjelma tiedot
*Retkipäivät ja ohjelma
vahvistuvat myöhemmin

13.2 Saapuminen Gran Canaria-Las Palmas
Kone laskeutuu Las Palmasin lentokentälle klo 2230. Bussikuljetus Playa del
Inglesiin, matkaa noin 35km, matkan kesto noin 40min. Sisäänkirjautuminen
hotelliin. Iltapala.
14.2 Tervetulotilaisuus Playa Del Inglesissä
Tervetulotilaisuus klo 11.00 hotellissa tai lähialueella. Matkanjohtajamme
toivottaa Teidät tervetulleiksi Gran Canarialle! Tämän jälkeen kävelemme
yhdessä rantakävelykadulle, josta näkyy upea dyynialue ja noin 8km pitkä ranta
ja tutustumme hotellin lähialueeseen, jossa sijaitsee suurin osa Playa del
Inglesin suosituimmista iltapaikoista
- Aamiaispöytä, klo 8.00–11.00.
- Lounasbuffet, klo 13.00–15.00.
- Illallisbuffet, klo 18.30–21.30.
- Välipalaa, klo 11.30–12.30.
- Kahvia ja pientä makeaa, klo 15.30–17.00.
- Voileipiä, klo 22.00–23.00.
Rajoittamattomasti virvokkeita, olutta, viiniä, paikallisia juomia, klo 11.00–23.00.
15.2 Garbo’s Show – sisältyy hintaan
Uusi esitys – "Simply the best"! Tervetuloa nauttimaan jännittävästä musiikkija tanssishow'sta, jossa kuulemme otteita esimerkiksi Motownista, George
Michaelilta, Whitney Houstonilta, Queenilta, Lady Gagalta, Streisandilta ja
monilta muilta! Illan esiintyjät toimivat myös tarjoilijoina, taaten ensiluokkaisen
tunnelman musiikin ja tanssin ympäröimänä.
Kolmen ruokalajin illallinen ja juoma sisältyvät retken hintaan.
- Aamiaispöytä, klo 8.00–11.00.
- Lounasbuffet, klo 13.00–15.00.
- Illallisbuffet, klo 18.30–21.30.
- Välipalaa, klo 11.30–12.30.
- Kahvia ja pientä makeaa, klo 15.30–17.00.
- Voileipiä, klo 22.00–23.00.
Rajoittamattomasti virvokkeita, olutta, viiniä, paikallisia juomia, klo 11.00–23.00.
16.2 Vapaata aikaa tai matkanjohtajan johdolla omakustanteinen retki:
Kruunaa lomasi vierailemalla luksushotelli Corallium Spa Lopesan Costa
Meloneranaksessa! Modernista ja rentouttavasta ympäristöstä löydät jäisen
iglun ja realistiset laavaluolat jotka muistuttavat Kanariansaarten vulkaanista
maisemaa. Spa puolella on turkkilainen sekä afrikkalainen sauna sekä
suolaisen veden altaita, jossa on sama suolapitoisuus kuin Kuolleessa
meressä. Jos haluat hemmotella itseäsi vielä enemmän, voit varata erilaisia
kylmiä ja kuumia hoitoja. Kokeile esimerkiksi leväkäärehoitoa, stressiä
helpottavaa hierontaa tai suklaahierontaa.
- Aamiaispöytä, klo 8.00–11.00.
- Lounasbuffet, klo 13.00–15.00.
- Illallisbuffet, klo 18.30–21.30.
- Välipalaa, klo 11.30–12.30.
- Kahvia ja pientä makeaa, klo 15.30–17.00.
- Voileipiä, klo 22.00–23.00.
Rajoittamattomasti virvokkeita, olutta, viiniä, paikallisia juomia, klo 11.00–23.00.

Iltaohjelma: Karaokea Iskelmäbaari Gran Canaria tai vastaavassa
http://www.iskelmaespanja.fi/2
Suosittu iskelmäbaari, jossa suomalaiset artistit esiintyvät. Matkaamme kävellen
(noin 900m) matkanjohtajamme ja Pookin edustajan Marjan johdolla
illanviettoon, hyvän musiikin parissa. Omakustanteinen ilta.
17.2 Ostoksia ja Tapaksia Las Palmasissa - sisältyy hintaan
Lähde tutustumaan Gran Canarian pääkaupunkiin Las Palmasiin ja viettämään
iltaa shoppailun, nähtävyyksien ja tietysti tapasten parissa.
Käymme ensin suuremmassa ostoskeskuksessa, josta jatkamme matkaa kohti
Las Palmasin keskustaa. Vanha kaupunginosa, Vegueta, jonka rakentaminen
aloitettiin 1400 luvulla, on vierailun arvoinen. Upean Santa Anan katedraalin
ympäristössä on paljon viihtyisiä tapas-ravintoloita, joissa on mukava nauttia
illallista. Ruoka ja juomat eivät sisälly hintaan.
- Aamiaispöytä, klo 8.00–11.00.
- Lounasbuffet, klo 13.00–15.00.
- Illallisbuffet, klo 18.30–21.30.
- Välipalaa, klo 11.30–12.30.
- Kahvia ja pientä makeaa, klo 15.30–17.00.
- Voileipiä, klo 22.00–23.00.
Rajoittamattomasti virvokkeita, olutta, viiniä, paikallisia juomia, klo 11.00–23.00.
Iltaohjelma; Karaokea Apilaniityssä tai vastaavassa
Matkaamme kävellen matkanjohtajamme ja Pookin edustajan Marjan johdolla
illanviettoon, hyvän musiikin parissa. Omakustanteinen ilta.
18.2 Veneretki Katamaraanilla, omakustanteinen ja vapaaehtoinen.
Lähde rennolle kokopäiväretkelle, joka sopii koko perheelle! Vietämme päivän
Supercat -katamaraanilla, joka on maailman suurin katamaraani. Lähdemme
matkaan Puerto Ricon satamasta ja seilaamme pitkin lounaisrannikkoa. Päivän
aikana nautimme Atlantin aalloista tai mukavasta Supercatin jacuzzista.
Lounaalla on tarjolla kanaa, kanarian perunoita mojo-kastikkeella sekä salaattia.
- Aamiaispöytä, klo 8.00–11.00.
- Lounasbuffet, klo 13.00–15.00.
- Illallisbuffet, klo 18.30–21.30.
- Välipalaa, klo 11.30–12.30.
- Kahvia ja pientä makeaa, klo 15.30–17.00.
- Voileipiä, klo 22.00–23.00.
Rajoittamattomasti virvokkeita, olutta, viiniä, paikallisia juomia, klo 11.00–23.00.
19.2 Ehdotus omatoimiseen tutustumiseen:
Playa del Inglesistä pääsee helposti ja edullisesti kulkemaan ympäri saarta
paikallisbusseilla.. Voit kulkea bussilla myös esimerkiksi ihanaan Puerto de
Moganiin tai vaikkapa Puerto Ricoon !
- Aamiaispöytä, klo 8.00–11.00.
- Lounasbuffet, klo 13.00–15.00.
- Illallisbuffet, klo 18.30–21.30.
- Välipalaa, klo 11.30–12.30.
- Kahvia ja pientä makeaa, klo 15.30–17.00.
- Voileipiä, klo 22.00–23.00.
Rajoittamattomasti virvokkeita, olutta, viiniä, paikallisia juomia, klo 11.00–23.00
20.2 Kotimatka bussi noutaa hotellilta kentälle, kone lähtee klo 8.30

Matkan maksaminen

Ennakkomaksu 200eur/hlö maksetaan 7.11.2018 mennessä. Loppumaksu
kuusi viikkoa ennen matkaa, ellei yhteistyökumppanimme toisin ilmoita.
Halutessasi voit maksaa matkan luottokortilla toimistollamme (Visa ja
Mastercard).

Ilmoittautumiset & Nimet

Ilmoittautumiset 31.10.2018 mennessä Oulun Matkatoimistoon 08-336900
myynti@oulunmatkatoimisto.fi. Nimet tulee olla siinä muodossa kuin passissa.

Matkaterveisin,
OULUN MATKATOIMISTO OY
Kirkkokatu 11
90100 Oulu
08-336900 (arkisin klo 10-16)
myynti@oulunmatkatoimisto.fi

