
Lapin K-seniorikerho 

Matka Espanjaan 10.- 20.5 2016 
 

Lähtö on Rovaniemeltä 10.5. Finnairin lennolla (AY 430) klo 18.10. Koneenvaihto on Helsingissä, 

josta matka jatkuu edelleen Finnairilla (AY 735) klo 20.30 Malagaan, jonne saavumme klo 00.05 

paikallista aikaa (tunnin jäljessä Suomen ajasta). Siellä meitä on vastassa tilausbussi ja paikallinen 

matkanjärjestäjä, Mari. 

 

Malagan kentältä matka jatkuu bussilla Torre del Mariin (40 km).  Hotelli BQ Andalucia Beach on 

aivan merenrannalla. Siellä meille on varattuna 2 hengen huoneet, joihin majoitumme. 

Aamulla hotellissa on aamiainen, joka sisältyy hotelliyön hintaan. Hotellissa on myös oma uima-

allas. 

 

Torre del Mar on pieni merenranta kaupunki, jossa ei ole paljon turisteja. 

Viihtyisää, laatoitettua jalkakäytävää merenrannalla on todella pitkästi, jossa on paljon pieniä 

kuppiloita. 

 

Järjestämme matkan Gordobaan Torre del Marista käsin, 2-päiväisenä, koska kohteessa on niin 

paljon historiallisia nähtävyyksiä.  Mezguita (moskeija, jonka sisälle on rakennettu katedraali), 

vierailut moskeijassa ja patioilla, paikallisen, suomalaisen oppaan, Mandin johdolla. Katsomme 

myös aidon, oikean flamencotanssiesityksen. 

Retken tarkempi ohjelma, majoitus, lounaat ym. ja hinta selvitetään myöhemmin. Retki ei sisälly 

matkan hintaan. 

Toisen retken voimme tehdä ns. päiväretkenä joko Malagaan kaupunkiretki tai Granadaan. 

Päiväretki sisältyy matkan hintaan. Halukkaille, Mari voi järjestää myös muita retkiä. 

 

Marilla on pieni ruokaravintola rannan tuntumassa, lähellä hotellia, jossa on helppo syödä päivällä. 

Esimerkiksi kolmen ruokalajin lounas maksaa alle 10 € ja ns. pikkuannoksen saa 4 €:lla, joka 

sisältää juoman. Yhteisen teemaillan voimme järjestää myös Marilla, ruokineen ja juomineen. 

Hotellin vieressä on iso, hyvin varustettu supermarket, josta saa juomia ja herkkuja edullisesti. 

Paluu on 20.5.  Malaga-Helsinki-Rovaniemi lähtö on klo 00.55 lähtö ja perillä olemme samana 

päivänä klo 8.50 Rovaniemellä. 

 

Matkan hinta; lennot Rovaniemi-Malaga-Rovaniemi, hotellimajoitus 2-heng.huoneissa sisältää 

aamiaisen, bussikuljetukset kentälle ja takaisin sekä yhden päiväretken yht. 895 €. 

Lennot hoitaa Matka-Vekka, mutta muut olemme itse järjestäneet paikallisesti. 

 

Ilmoittautumisaikaa ei ole paljon. Matka on varattava viimeistään 6.2. Matkan voi maksaa 

kahdessa erässä eli 8.2 ensimmäinen erä 350 € ja 8.4 loppuerä. 

 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut suoraan Eijalle; 

puh. 0400-693578 tai s-posti eija.karppinen@pp3.inet.fi 

Laskut/maksut hoitaa Rauni. 

 

Kiitos paljon! 

Eija ja Rauni 
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