
 

 

  
 
UPEA VÄLIMEREN RISTEILY- Espanja-Italia-Ranska     ESITE 
 
Uusi aamu Välimerellä alkaa upealla tavalla kauniissa ja mukavassa hytissä! 
Laivan ikkunasta näkyy uusi satama ja kaupunki, joka tarjoaa tänä päivänä aivan uudenlaisia kokemuksia: kulttuuria, 
rantoja, shoppailua. Kun päivä on kulunut kaupunkiin tutustuessa, voi laivaan palaamisen jälkeen rentoutua esimerkiksi 
katsellen elokuvan suurelta valkokankaalta uima-altaan lämpimässä vedessä lekotellen. Uimisen ohessa kannattaa 
piipahtaa saunassa, josta on mieletön näköala merelle. Entä miten olisi drinkki ennen pientä päivälepoa, kenties 
mansikkamargarita tai kiivicolada? Yksi päivän huippuhetkiä Costa Cruisesin huippuristeilijöillä on pitkä, nautinnollinen 
illallinen upeassa ruokasalissa. Joka ilta on tarjolla unohtumattomia makuelämyksiä kasviksista lihaan, ja jokainen 
illallinen on oma tapahtumansa. Ravintolassa jokainen asiakas on Hyvin Tärkeä Henkilö. Aterian jälkeen voi 
suunnata vaikka laivan teatteriin katsomaan huikeaa esitystä täynnä laulua ja tanssia tai vaikka rentoutua drinkin äärellä, 
kuutamon loisteessa, laivan lipuen kohti seuraavaa Välimeren kohdetta. Kaikki tämä on sinulle ilmaista. Kaikki tämä 
kuuluu risteilyn hintaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matka-aika           21. – 27.10.2019 (6 yötä) 
 
Matkakohde  Barcelona ja Välimeren risteily 
 
Lentoaikataulut 21.10 Oulu  Helsinki  1430 – 1530 
 21.10 Helsinki Barcelona 1725 – 2025 
 27.10 Barcelona Helsinki  1110 – 1605 
 27.10 Helsinki Oulu  1700 – 1805 
 
 
Hintaan sisältyy  

- Lennot Finnairin reittikoneella turistiluokassa 
- 2 yötä Barcelonassa 3* hotellissa aamiaisella 
- Upea 4 yön All inclusive Välimeren risteily parvekkeellisessa hytissä (kaikki ruoat  ja 

virvoitus- ja alkoholijuomat laivalla) 
- Kuljetukset kenttä-hotelli –satama Barcelonassa 
- Suomeksi opastettu Barcelonan kaupunkikierros 
- Verot ja viranomaismaksut (myös Barcelonan turistivero) 
- 1 matkalaukku ruumaan /hlö 
- Oulun Matkatoimiston matkanjohtaja ja Pookin edustaja mukana matkalla  

  
 Matkan hinnat ja toteutuminen edellyttävät vähintään 40 matkustajaa. 
 
Alustava matkan hinta  1698 € / henkilö  
 
 1hh lisämaksu +335€ / 6 yötä. 
 
 Laskutuslisä 15€ sähköpostilasku ja 20€ perinteinen posti lisätään matkan hintaan. 
 
 
Ilmoittautuminen         11.2.2019 mennessä 08-336900 tai myynti@oulunmatkatoimisto.fi 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä passinmukaiset nimet, syntymäaika, passitiedot, puhelinnumero, kotiosoite 

mailto:myynti@oulunmatkatoimisto.fi


 

 

 
Hotelli             HCC Taber *** / Arago 256 Barcelona 
 
HCC Taber -hotellirakennuksen on suunnitellut kuuluisa arkkitehti Lluis Domènech i Montaner.   
Hotelli sijaitsee Barcelonan keskustassa, noin 8 minuutin kävelymatkan päässä Plaza de Catalunyalta sekä  
Las Ramblas-kadulta. Lähin metroasema on Passeig de Gracia. Hotellissa on yhteensä 92 huonetta, 
 joista jokaisesta löytyy parkettilattiat, WiFi , ilmastointi / lämmitys, työpöytä, puhelin, talletuslokero, sateliitti -TV, 
minibaari sekä kylpyhuone jossa hiustenkuivaaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varustamolla on oikeus muuttaa reittiä: 
 
Välimeren Risteilyn reitti:             Espanja-Ranska-Italia  Risteilyalus Costa Magica 
 
22.10.2019       Barcelona (Espanja) lähtö klo 19.00 
23.10.2019  Marseille  (Ranska) klo 09.00-17:00 
24.10.2019  Savona  (Italia)  klo 09.00-17:00 
25.10.2019  Meripäivä                   
26.10.2019  Barcelona (Espanja) Saapuminen klo 08:00 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Costa Magica  

Costa Magica on nimensä mukaisesti maaginen. Suuri alus pitää sisällään muun muassa 1 358 tilavaa hyttiä, 11 
viihtyisää baaria, neljä uima-allasta, kolmikerroksisen teatterin sekä hyvinvointikeskuksen kuntosaleineen ja saunoineen. 
Tekemistä löytyy loputtomasti. Päivät voi viettää esimerkiksi altaalla tai shoppaillen, ja illat kasinolla, discossa tai teatterin 
showssa. Magica pitää sisällään myös kulttuuria: niin laivan taidevalikoimassa, ruokatarjonnassa kuin sisustuksessa voi 
huomata italialaisen otteen. Risteilijässä parasta on sen monipuolisuus. Sinun ei tarvitse valita luksusloman ja 
rennomman matkan väliltä, sillä Magicalla saat molemmat. 
 
 

 

  

 

 



 

 

 

Hytit 
Yhteensä 1 358 hyttiä 
• 515 sisähyttiä 
• 321 ikkunahyttiä 
• 464 parvekehyttiä 
• 42 sviittiä      
• 8 minisviittiä 
• 8 Grand sviittiä 

Näistä hyteistä 27 on liikuntaesteisille soveltuvia. 
• 15 sisähyttiä 
• 10 ikkunahyttiä 
• 2 parvekehyttiä 

Ruoka ja juoma 
•    4 ravintolaa 
   o    Costa Smeralda Restaurant 
   o    Portofino Restaurant 
   o    Bellagio Buffet Restaurant 
   o    Club Restaurant Vicenza (lisämaksullinen) 
•    11 baaria 
   o    Italia Magica Bar 
   o    Salento Grand Bar 
   o    L’Aquila Classico Bar 
   o    Capo Colonna Piano Bar 
   o    Salone Capri 
   o    Spoleto 
   o    Grado 
   o    Lido Maratea 
   o    Lido Positano 
   o    Club Vicenza 
   o    Solarium 

Hyvinvointi 
• Wellness Centre: 1 300 m² kokoinen hyvinvointikeskus, josta löytyy kuntosali, hoitohuoneita, sauna sekä turkkilainen 
sauna 
• 5 poreallasta 
• 4 uima-allasta, joista yhden päälle saa lasikaton 
• monikäyttöinen urheilukenttä 
• ulkoilma -juoksurata 

Viihde        
• kolmikerroksinen Urbino-teatteri     
• Sicilia-kasino 
• Grado-disco 
• allaskansi, jossa päälle vedettävä lasikatto 
• vesiliukumäki 
• internet-piste 
• kirjasto 
• ostoskeskus 
• lastenallas 
• lasten kerhotiloja 

Yleistietoa 
• rakennusvuosi 2004 
• matkustajakapasiteetti 3 470 
• henkilökunnan määrä 1 027 
• vetoisuus 102 587 tonnia 
• pituus 272,19 m 
• leveys 35,54 m 
• kansia 17, joista 13 risteilyvieraiden käytössä 
• risteilynopeus 20 solmua 
• maksiminopeus 22 solmua 



 

 

 
 
 
Hyvä tietää 
 
 
 
Pukeutuminen 
Päiväsaikaan voi pukeutua oman mielen mukaan. Iltaisin merellä saattaa olla viileämpää, ja siihen kannattaa varautua 
varsinkin kannella liikuttaessa. A la carte- ja buffetravintoloissa sekä oleskelutiloissa uima-asut eivät ole sallittuja, mutta 
esimerkiksi shortseissa voi käydä aamiaisella ja lounaalla. Kenkiä tulisi käyttää aina yleisissä tiloissa liikuttaessa, ja 
uima-altaalla on hyvä käyttää esimerkiksi rantasandaaleita liukastumisen estämiseksi.  
Kun illallisen aika koittaa, niin illallisravintolassa miehiltä toivotaan pitkien housujen käyttöä. Juhlavimpina iltoina 
suositellaan miehille suoria housuja ja vähintään kauluspaitaa ja naisille vastaavaa asustetta. Risteilyllä on vähintään 
yksi gaalailta, jolloin voi pukeutua muodollisemmin, miehet tummaan pukuun ja naiset juhlavaan cocktail-asuun tai 
vaikkapa iltapukuun. Gaalailtoihin osallistuminen ei tietenkään ole pakollista! Risteilyn aikana järjestetään myös useita 
teemailtoja, jolloin pukukoodina saattaa olla esimerkiksi valkoinen tai Italian lipun värit. Iltapukeutumista koskevat 
päivittäiset suositukset ja iltaohjelman aikataulu on nähtävissä joka päivä hyttiin jaettavasta Today-lehdestä. 
Buffetravintola toimii iltaisin pizzeriana, eikä sinne ole pukeutumissuosituksia. 
 
Ruokailut 
Aamiaisen (joka tarjoillaan noin kello 6–11) ja lounaan (joka tarjoillaan noin kello 12–15) 
voit herkutella joko buffetravintolassa tai à la carte -ravintolassa. Iltapäiväkahvi (kello 16  
17) tarjoillaan buffetravintolassa. Illalliselle suunnataan taasen à la carte -ravintolaan,  
kattausaikasi löytyy hytissäsi olevasta illalliskortista. Buffetravintolan pizzeria on avoinna iltapäivästä myöhäiseen yöhön. 
Ravintoloiden ajat voi tarkistaa hyttiisi jaetusta Today-lehdestä 
 
Laivalla tarjoillaan joka ilta à la carte -illallinen, johon on kaksi kattausta: ensimmäinen alkaa noin kello 18.30 ja 
myöhäisempi kello 21.00. Oman kattausaikasi ja pöytäsi numeron näet huoneessasi olevasta illalliskortista. Pöytä pysyy 
samana koko risteilyn ajan. Noudatathan annettua aikataulua ja saavuthan illalliselle ajoissa. 
Illallisella herkutellaan pitkän kaavan mukaan! Lista on jaoteltu alkupaloihin, keittoon, pasta/risottoruokiin, pääruokiin, 
salaattiin, juustoihin ja jälkiruokiin. Annoskoko on normaalia pienempi, joten kannattaa ihmeessä tilata useampi annos! 
Ruoka noudattelee välimerellistä keittiötä. 
Jos sinulla on erikoisruokavalio, niin kerro siitä ravintolan hovimestarille heti ensimmäisenä iltana, jolloin saat 
erikoisruokalistan koko risteilysi ajan. Illalliselle on päivittäin vaihtuva pukukoodi (lisää tietoa löydät kohdasta 
"pukeutuminen"). 
Ravintolan henkilökunta järjestää aina aika ajoin pieniä hilpeitä esityksiä, jotka nostavat tunnelmaa ravintolassa 
entisestään 
 
Ohjelma 
Hyttiisi toimitetaan joka päivä englanninkielinen Today-lehti, josta selviää laivan  
satamaan tulo- ja lähtöajat, päivän sää sekä laivalla järjestettävä ohjelma. Etusivulta löytyy  
yleistä tietoa, aikataulu maihin saapumisesta, tarvittavat maihinnousudokumentit ja retkien  
lähtöajat ja kokoontumispaikat. Keskiaukeamalla kerrotaan päivän ohjelmasta. Laivalla on  
valtavan paljon erilaisia aktiviteetteja, joihin kaikki voivat osallistua vapaasti. Iltaohjelman  
sisältö ja pukukoodi on ilmoitettu keskiaukeaman oikealla puolella. Takasivulla kerrotaan  
ruoka-ajat sekä kaikkien palvelujen aukioloajat. 
 
Ostokset 
Laivalla tekemäsi ostokset (esimerkiksi retket ja kylpyläpalvelut) veloitetaan luottokorttitililtä tai vähennetään 
maksamastasi vakuudesta. Luottokortin rekisteröineet saavat postilaatikkoonsa risteilyn viimeisenä yönä laskun. Mikäli 
lasku on oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään laskun kanssa. 
Mikäli et käytä luottokorttia, voit tallettaa käteistä vakuudeksi. Saat loppusumman takaisin risteilyn viimeisenä aamuna. 
Joka päivä hyttiin jaettavassa Today-lehdessä ilmoitetaan, monelta ja mistä rahat voi hakea. Ota loppulasku mukaasi 
rahanpalautukseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Risteilyn kohteet 
 
Barcelona -Espanja 

Espanjan toiseksi suurin kaupunki Barcelona valloittaa vaativammankin turistin: on upeita hiekkarantoja ja persoonallisia 

kaupunginosia sekä nähtävyyksiä kirjaksi asti. Miltä kuulostaisi visiitti Antoni Gaudin suunnittelemassa Sagrada Familia -

kirkossa, käyskentely Las Ramblasin kävelykadulla katutaitelijoiden esitysten keskellä tai herkullinen tapas Barcelonan 

vanhan kaupungin keskuksessa Barri Gòticossa? Barcelonassa on helppo kävellä paikasta toiseen ja ihastella eri 

kaupunginosien vaihtelevia ilmeitä. Paitsi että kaupunki on täynnä nähtävää, löytyy sieltä myös ihanan kaunis satama, 

lähes kaikki mahdolliset trendiliikeet ja pitkät hiekkarannat auringon palvomiseen. Jokaiselle jotakin! Ja kun kerran on 

satamakaupunki kyseessä, kannattaa Barcelonassa maistaa mereneläviä. Esimerkiksi Barcelonetan 

rantakaupunginosassa käyvät paikallisetkin syömässä herkullisia kala-aterioita. 

 
Marseille-Ranska 

Jyrkkien kalkkikivikallioiden suojista löytyy Marseille, Ranskan suurin satamakaupunki. Kaupungin ykkösnähtävyys on 

eloisa vanha satama, jonne lipuu purjeveneitä ja risteilylaivoja ympäri maailmaa. Satamaa vartioi kaksi 1600-luvulla 

rakennettua linnoitusta: pohjoisessa Fort Saint-Jeanin linnoitus ja etelässä Fort Saint-Nicolas’n linnoitus. Vanhassa 

satamasta löytyy valtava määrä kahviloita ja ravintoloita, joihin kannattaa istahtaa alas nauttimaan alueen 

erityisherkusta, sinisimpukoista. Tarjoilija tuo pöytään höyryävän kattilallisen juuri merestä pyydystettyä simpukoita. Bon 

appetit! Herkullisen aterian jälkeen kannattaa pyörähtää Le Panier -kaupunginosassa, joka on erittäin nättiä vanhaa 

kaupunkia. Kapeita kujia kuljeskellessa voi istahtaa välillä vaikkapa kupilliselle cappucinoa. Toinen mahdollisuus on 

suunnistaa Marseillen kilometrin mittaiselle pääkadulle, joka alkaa vanhasta satamasta ja päättyy uusgoottilaiseen Saint-

Vincent-de-Paulin kirkkoon. Tämän kauniin, 1600-luvulla rakennetun puistokadun esikuvana on toiminut Pariisin 

Champs-Élysées. Molemmin puolin katua vilisee kauppoja, ravintoloita ja kahviloita. Marseillesta löytyy myös yksi 

Ranskan merkittävimpiä viheralueita, Parc Longchamp, joka lumoaa suihkulähteillään, veistoksillaan ja vehreillä 

kasveillaan. Puisto ympäröi hulppea Longchampin palatsia, josta löytyy niin luonnonhistorian museo kuin taidemuseokin, 

joka esittelee 1500- ja 1600-lukujen maalaustaidetta. Marseillen mainio puoli on se, että koko kaupungin ympäri voi ajella 

minijunalla, joka puksuttaa esimerkiksi kaupungin edustalla oleva Frioulin saariston ohi. Yksi saarista on kuuluisa 

Château d'If, eli "Monte Kriston Kreivi -romaanin tapahtumapaikka. 

 
Savona-Italia 
 
Savona on pieni pittoreski kaupunki, jonka vauraus hehkuu kauas. Hyvin hoidetussa ja siistissä Savonassa on ihana 
kuljeskella pitkin kapeita kujia ja pitkiä siltoja, ja pysähtyä aukioille siemailemaan kupillinen tuoretta espressoa. 
Kaupungin symboli on 1300-luvulta oleva torni Torre Leon Pancaldo, ja torni onkin vanhan kaupunginmuurin ainoa 
jäljellä oleva osa. Muita nähtävyyksiä ovat vanha Priamar-niminen puolustuslinnoitus sekä tuomiokirkko Duomo, jotka 
ovat kaikki aivan kävelymatkan päässä satamasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koe unohtumaton Välimeri! 
 



 

 

                                      
Matkan maksaminen Ennakkomaksu 300e/hlö 18.2.2019 mennessä. Toinen ennakkomaksu 700e/hlö 

14.6.2019 mennessä.  Loppumaksu 21.8.19, ellei yhteistyökumppanimme toisin ilmoita.  
 
Muutos ja peruutusehdot 19.2 -14.6 peruutuskulut  300e/hlö, 15.6- 21.8 peruutuskulut 1000e/hlö. 22.8-16.9 

peruutuskulut 85% matkan hinnasta. 17.9 jälkeen peruutuskulut 97% matkan hinnasta. 
 

Jos seurueen jäsen peruu matkansa, perimme majoituksen vajaakäyttökulut 
peruuttajalta. 

 

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

 
 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 Nimet tulee olla siinä muodossa kuin passissa.  

 
Passi Matkalla tulee olla passi, joka on voimassa vielä 6kk matkan jälkeen 

 
Vakuutus Jokaisella tulee olla voimassaoleva matkavakuutus ja matkavakuutuskortti mukana 

matkalla. 
 
Luottokortti Laivalla tulee olla luottokortti mukana.  Esim sairastapauksissa maksat  lääkärikulut heti 

laivalla 
 
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. 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, Riikka Eklund 0447478326 riikka.eklund@oulunmatkatoimisto.fi Kirkkokatu 11 A 9 Oulu 

http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html
http://www.formin.fi/
http://www.thl.fi/
http://www.finavia.fi/
https://matkustusilmoitus.fi/
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