
 

 

 

 
RADIO POOKIN KUUNTELIJAMATKA        ESITE 

 

Teneriffan kauniilla etelärannikolla sijaitsevat Playa de las Américas ja Los Cristianos. Nämä lomakohteet ovat vuosien 

aikana kasvaneet yhteen ja niiden välisen matkan voi kävellä rantapromenadia pitkin. Teneriffan suosituimpaan 

kohteeseen tullaan pääasiassa rantojen ja iltaelämän vuoksi. Perheen pienimmät pitävät Siam Park -vesipuistosta ja sen 

erilaisista vesiliukumäistä, kun taas aikuiset suuntaavat ehkä mieluummin ostoksille esimerkiksi Siam Mall -

ostoskeskukseen. Kohteessa on myös useita baareja ja pubeja. Noin 10 kilometrin pituinen rantapromenadi on täynnä 

elämää. Voit kävellä rauhassa ihmisvilinää katsellen tai istuutua johonkin ympärillä olevista kahviloista ihailemaan merta.  

   
 
Matka-aika 14.11-21.11.2019 ( 7 yötä) 

 
Matkakohde  Playa de las Americas, Teneriffa 

 
Ryhmän koko 40-50 henkilöä  

 
Lentoaikataulut Oulu  Teneriffa  0800-1245 

  
 Teneriffa  Oulu  1335-2220  
  
Hintaan sisältyy  

- Lennot Norwegian reittikoneella turistiluokassa 
- Majoitus jaetussa 2hh 7 yötä 
- Puolihoidolla ( buffet aamiainen ja illallinen) 
- Menopaluu lentokenttäkuljetukset 
- Läntinen saarikierros suomenkielinen opas sis lounas 
- Iltaohjelmallinen show ja kolmen ruokalajin illallinen viinin kera 
- Verot ja viranomaismaksut 
- 2 matkalaukkua a´20kg ruumaan + 10kg käsimatkatavara /hlö 
- Oulun Matkatoimiston matkanjohtaja ja Radio Pookin edustaja mukana matkalla 

  
 Matkan hinnat ja toteutuminen edellyttävät vähintään 40 matkustajaa. 
 
Matkan hinta 1498 € / henkilö  

   
 
Lisämaksusta                    +199,5 € yhden hengen huone koko matkan ajalle 

+98 € per hlö koko viikko Club Alexandre huone, jossa merinäköala, paremmat 

kylpyhuonetarvikkeet, kylpytakki ja tohvelit, Nespresso-keitin ja 1 spakierros per päivä. 
Lisämaksusta voi tilata myös minijääkaapin, 25-30€/viikko.  

  
Hotelli            Hotel Troya 4**** Avda. Rafael Puig Lluvina, 238660 Costa Adeje -  
 

Tämä 4* hotelli sijaitsee noin 15km päässä lentokentältä, keskeisellä paikalla kaikkien palveluiden lähellä ja aivan rannan 
edessä. Siistit huoneet sisältävät kaikki kylpyhuoneen, ilmastoinnin, parvekkeen, lisämaksullisen tallelokeron, satelliitti 
TV:n ja puhelimen. Hotellissa on myös spa ja kuntokeskus sekä ilmainen Wi-Fi.  Lisämaksullisia minijääkaappeja on 
rajoitetusti.  
 
 
 
 

 



 

 

ALUSTAVA OHJELMA 

*tarkentuu myöhemmin 
*ohjelmat ovat vapaaehtoisia 14.11 Saapuminen Teneriffan eteläiselle kentälle, bussikuljetus matkanjohtajan johdolla 

hotelliin.  Matkan kesto noin 20min. Sisäänkirjautuminen. 
 
 Tervetulotilaisuus noin klo 17 hotellissa, kohotamme maljan ja käymme matkanjohtajan 

ja Pookin edustajan johdolla käytännön asioita läpi sekä hieman matkaohjelmaa. 
Illallinen hotellissa, jonka jälkeen Radio Pookin Marjan kanssa illanviettoa. 

 
 15.11 Aamiainen. Matkanjohtaja päivystää hotellin aulassa klo 10.  Aamupäivällä 

matkanjohtajan johdolla tutustuminen Playa de Las Americaksen ympäristöön 

leppoisasti kävellen.  Illallinen hotellilla, jonka jälkeen Pookin Marjan kanssa illanviettoa. 
  
 16.11 Aamiainen. Matkanjohtaja päivystää hotellin aulassa klo 10.  Aamupäivällä Pookin 

Marjan kanssa ostoksille esim Siam Mall ostoskeskukseen, Playa de las Americaksessa.  

Omakustanteinen.  Vapaata aikaa. Illallinen hotellilla, jonka jälkeen Pookin Marjan 
kanssa illanviettoa. 

 
 17.11 Aamiainen. Matkanjohtaja päivystää hotellin aulassa klo 10.  Aamupäivällä 

matkanjohtajan ja Pookin edustajan johdolla paikallisbussilla Los Christianokseen, 

jossa nautitaan Teneriffan auringosta laavahiekkarannoilla aidon kanarialaisen 
kylätunnelmansa säilyttäneessä ympäristössä (omakustanteinen). Retki kestää 
muutaman tunnin. Illallinen hotellissa, jonka jälkeen Pookin Marjan kanssa illanviettoa. 

 
 18.11 Aamiainen. Matkanjohtaja päivystää hotellin aulassa klo 10. Vapaata aikaa. 

Illallinen hotellissa. 
 
           19.11 Teneriffan saaren läntinen osa- sisältyy matkan hintaan ja sisältää lounaan 

Tutustumme tällä retkellä saaren läntiseen puoleen suomenkielisen oppaan johdolla. 
Saavumme pieneen ihastuttavaan Mascan kylään rotkon varrella, kylässä käy vuoden 

mittaan n 800 000 vierailijaa, joten nykyisin kylän pieni väestö elää turismista, baareja ja 
maaseutuhotellia on tarjolla. Huikeat näköalat. Matka jatkuu Garachicon satamakylään. 

Uusi huvivenesatama, mustahiekkainen ranta, luonnonaltaat ja satoja vuosia vanhaa 
hyvin säilynyttä arkkitehtuuria vierekkäin. Kylä oli aikanaan saaren tärkein satama. 
Vuoden 1706 tulivuorenpurkauksessa se tuhoutui kokonaan, mutta rakennettiin entistä 
ehommaksi. Icod de los Vinosin kuuluisan traakkipuun uskotaan olevan ainakin 800 

vuotta vanha, 1917 puu julistettiin kansalliseksi muistomerkiksi. Kylästä on hyvät näkymät 
Teidelle, joka on Espanjan korkein huippu. Kylä elää viininviljelystä ja kalastuksesta, sen 
huomaa ruokatarjonnasta. Illallinen hotellissa, jonka jälkeen Pookin Marjan kanssa 
illanviettoa. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
20.11 Aamiainen.  Matkanjohtaja päivystää hotellin aulassa klo 10.  Aamupäivällä on 

noin tunnin kokoontuminen hotellissa matkanjohtajan johdolla. Tietoa kotimatkasta. 
 
Iltaohjelmallinen show, Ravintola Malibu - sisältyy matkan hintaan 

 Illalla bussi noutaa hotellilta, josta matkanjohtajan johdolla matkaamme ravintola 
Malibuun, jossa syömme kolmen ruokalajin illallisen viinin kera ja nautimme illasta hyvän 
shown merkeissä. Keskiviikkoisin on yleensä Flamenco, mutta show tarkentuu 
myöhemmin. Ravintola sijaitsee Playa de las Americaksessa.  
 
21.11 Aamiainen. Uloskirjautuminen. Bussi noutaa hotellilta noin klo 11 lentokentälle.  

 Kotimatka alkaa. 
 
Ilmoittautuminen myynti@oulunmatkatoimisto.fi tai puh 08-336900 arkisin klo 10-16 
 
Matkan maksaminen Ennakkomaksu 550eur/hlö 6.5.2019 mennessä.  Loppumaksu 3.10.2019. 

mailto:myynti@oulunmatkatoimisto.fi


 

 

 
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa  

- 7.5 -3.10 välisenä aikana pidätetään ennakkomaksu 550eur/hlö 
- 4.10-0 vrk välisenä aikana, pidätetään 95 % matkan hinnasta 

 
Jos seurueen jäsen peruu matkansa, perimme majoituksen vajaakäyttökulut 
peruuttajalta. 

 

Suosittelemme kattavaa matkustajavakuutusta matkalle. Matkavakuutus suositellaan 
voimaan otettavaksi heti ensimmäisen maksusuorituksen yhteydessä. 

  

 Ennakkomaksulla asiakas hyväksyy matkan tiedot ja ehdot. 
 
 Nimenmuutokset ovat kuluttomia lentolippujen lipunkirjoitukseen saakka. Sen jälkeen 

perimme toimistokulun, jonka lisäksi mahdolliset yhteistyökumppanin perimät 
muutoskulut. 

 
Laskutus Mikäli laskutamme jokaisen lähtijän erikseen, perimme laskutuslisää 15 euroa / lasku 

sähköpostiin tai 20 euroa / lasku kirjepostina. Jos lähetämme ryhmälle kertalaskun, 
emme peri erillistä laskutuslisää. 

 
Nimet Nimilista ja huonejako tulee ilmoittaa erillisellä liitteellä loppulaskun eräpäivään 

mennessä. Nimet tulee olla siinä muodossa kuin passissa. Ensimmäinen virallinen 
etunimi ja sukunimi riittävät. 

 
Matkaliput Toimitetaan sähköpostilla viimeistään 2 viikkoa ennen matkan alkua sähköpostiisi. 
 
Yhteistyökumppani Matkan aikana voit olla suoraan yhteydessä Oulun Matkatoimiston Matkanjohtajaan 

 
Lisätietoja Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu 

matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-
oikeuksia. Yritykset Oulun Matkatoimisto Oy ja agentti ovat täysin vastuussa koko 
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Oulun Matkatoimisto Oy on 
hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus 
sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksistä tulee 
maksukyvyttömiä. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä 
oikeuksista annetaan nettisivuillamme 
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html 

 
Kyseessä on valmismatka, johon sovelletaan erityisehtoja. Oulun Matkatoimiston 
valmismatkojen lisä- ja erityisehdot ovat nähtävissä nettisivuillamme 
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html 

 Jos teillä ei ole mahdollisuus tutkia ehtoja nettisivuiltamme, voitte tiedustella ehtoja 
toimistostamme. 

 
 Matkanjärjestäjällä on oikeus sopimuksen tekemisen jälkeen korottaa ja vastaavasti 

velvollisuus alentaa sovittua hintaa (YME 8). Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle 
viimeistään 20vrk ennen matkan alkua. 

 
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja 
varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -
maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n 
tietosuojalain periaatteita. 

 
 Lisätietoja Ulkoministeriön sivuilta www.um.fi, rokotuksista www.thl.fi, 

lentomatkustamisesta ja pakkausohjeet www.finavia.fi. Suosittelemme myös 
matkustusilmoituksen tekoa https://matkustusilmoitus.fi  

 
 Matkalla tulee olla voimassa oleva passi (EU-alueen sisäisillä matkoilla EU-kansalaisille 

riittää myös poliisin myöntämä virallinen henkilökortti). Jokaisella matkustajalla, myös 
lapsilla on oltava oma henkilökohtainen passi. Useimmat maat edellyttävät, että passi on 
voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeenkin. Nämä määräykset koskevat Suomen 
kansalaisia.  

  
Matkaterveisin,          Oulun Matkatoimisto Oy, Riikka Eklund 044-7478326 
           riikka.eklund@oulunmatkatoimisto.fi 
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