SIL SENIOREIDEN MATKA KEVÄISEEN
ANDALUSIAAN 2.-9.4.2018
CÁDIZ-JEREZ-MÁLAGA-GIBRALTAR-GRANADA-ALHAMBRA-SEVILLA
Lentoaikataulu / Lufthansa:
2.4.2018 LH2467
Helsinki – München
06:00 - 07:30
2.4.2018 LH1822
München – Sevilla
11:40 - 14:35
9.4.2018 LH1823
Sevilla – München
15:15 - 18:00
9.4.2018 LH2466
München – Helsinki
19:45 - 23:10
Lentoaikataulu sitoumuksetta. Ajat ovat paikallisia aikoja.

Alustava matkaohjelma:
Maanantai 2.4. - Tervetuloa Andalusiaan ja Cádiziin!

Aikainen aamulento Helsingistä Münchenin kautta Sevillaan, jonne saavutaan klo 14.35 paikallista aikaa. Paikallinen
suomenkielinen opas vastaanottaa ryhmän lentokentän tuloaulassa. Lentokentältä lähdemme ajamaan kohti Espanja
lounaiskärjessä sijaitsevaa Cádizin pikkukaupunkia. Matkan varrella nautitaan yhteinen lounas ruokajuomineen. Myöhään iltapäivällä saavumme Cádiziin, jossa majoitumme Senator Cádiz Spa -hotelliin. Yöpyminen Cádizissa.

Tiistai 3.4. Cádizin kaupunkikiertoajelu, Puerto de Santa Maria ja Jerez

Aloitamme päivän Cádizin kaupunkikierroksella, jolla tutustutaan tämän vanhan kaupungin historiallisiin nähtävyyksiin,
mm. Cádizin katedraaliin, sekä nykypäivän elämään. Kierroksen jälkeen jatkamme kohti Puerto de Santa Mariaa, jonne
matkustamme lahden yli katamaraanilla. Tämä vanha, kaunis satamakylä sijaitsee n. 17 km päässä Cádizista, ja vuosisatojen aikana moni sivilisaatio on jättänyt kylään jälkensä. Puerto de Santa Mariassa on aitoa andalusialaistunnelmaa sekä kilometreittäin kullanväristä hiekkarantaa. Jerez de la Frontera, tuttavallisesti Jerez, sijaitsee 35 km päässä
Cádizista. Jerez on nimensä mukaan sherryn kotikaupunki ja täällä sijaitsee useita tuotantotiloja kypsyttämöineen.
Vierailemme yhdellä tunnetuimmista, maineikkaan Tio Pepe -sherryn tuotantotilalla. Lisäksi teemme kävelykierroksen
Jerezin keskustassa. Retken aikana nautimme yhteisen lounaan ennen paluuta Cádiziin, jossa yöpyminen.
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Keskiviikko 4.4. - Retki Gibraltarille ja
siirtyminen Málagaan

Kirjaudumme ulos hotellista ja lähdemme ajamaan kohti Iberian
niemimaan eteläisintä kärkeä. Espanjan eteläkärjessä sijaitseva
Gibraltar on Iso-Britannian viimeisiä suurvalta-ajasta muistuttavia
linnakkeita. Vuonna 2005 tuli kuluneeksi 200 vuotta siitä, kun IsoBritannian joukot valloittivat tämän Iberian niemimaan eteläkärjessä
sijaitsevan alueen. Nykyisin Gibraltar on mielenkiintoinen sekoitus
espanjalaista ja brittikulttuuria. Kaupoissa voi maksaa euroilla tai
punnilla ja gibraltarilaiset puhuvat sujuvasti sekä englantia että espanjaa. Gibraltarille saavuttuamme jätämme bussin Espanjan puolelle La Linea de Concepcioniin ja kävelemme Gibraltarin lentokentän
yli kulkevaa tietä pitkin kaupunkiin. Gibraltarissa teemme opastetun
kierroksen ylös ”Peñon” vuorelle. Pysähdymme ihailemaan Afrikan
rannikolle saakka yltäviä maisemia, tippukiviluolia sekä kuuluisia Gibraltarin apinoita. Kierroksen jälkeen on hieman vapaata aikaa, jonka
jälkeen kuljetus takaisin rajalle, josta kävelemme takaisin Espanjan
puolelle. Kierroksen jälkeen yhteinen lounas paikallisessa ravintolassa Espanjan puolella. Matka jatkuu Málagaan jonne saavumme alkuillasta n. klo 18.30. Majoittuminen Sallés Málaga Centro -hotelliin.

Torstai 5.4. - Kaupunkikierros Málagassa ja vierailu Picasso-museossa

Málagan satamakaupunki eteläisessä Espanjassa on samannimisen
maakunnan pääkaupunki. Málagaa ympäröivät vuoret ja Guadalmedinan ja Guadalhorcen joet, jotka laskevat Välimereen kaupungin lähellä. Kaupunkikierroksella tutustumme Málagan historiaan ja
nykypäivään. Näemme kaupungin tärkeimmät nähtävyydet, kuten
Alcazabarin palatsin, katedraalin, kaupungintalon ja oikeustalon. Tutustumme myös nykypäivän Málagan arkeen tekemällä kierroksen
Vanhankaupungin kapeilla kujilla. Kuuluisin malagalainen lienee Pablo Picasso, ja tutustumme hänen mukaansa nimettyyn museoon.
Retken päätteeksi yhteinen lounas. Loppu päivä on vapaata omaa
ohjelmaa varten, yöpyminen Málagassa.

Perjantai 6.4. - Vapaapäivä Málagassa

Vapaapäivä Málagassa omaa ohjelmaa ja ostoksia varten. Yöpyminen Málagassa.

Lauantai 7.4. Granada ja Alhambran retki

Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti itää ja Granadan kaupunkia.
Granadassa sijaitseva Alhambran linnoitus kuuluu ns. ”maailman
seitsemään ihmeeseen” ja on ollut Unescon maailmanperintökohde vuodesta 1984 alkaen. Alhambra on kokonainen kaupunki, jonka arabit rakensivat hallitsijoidensa asuinpaikaksi ja puolustuslinnoitukseksi jo ennen 1300-lukua. Iberian niemimaalla 800 vuotta
kestänyt arabivalta toi mukanaan kauniit puutarhat, suihkulähteet,
ruusutarhat, ja kastelujärjestelmät vesijohtoineen. Sanotaan, että
Alhambran seinät hohtavat öisin hopeisina tähtien valosta ja päivisin auringosta kultaisina. Lisäksi päivän ohjelmaan sisältyy lounas.
Majoittuminen Macia Condor -hotelliin Granadassa.
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Sunnuntai 8.4. - Kaupunkikierros ja Flamencoillallinen Sevillassa
Sevillan kaupunki on tyyliltään itsevarma ja arvokas kaupunki, jolla
on pitkä ja rikas historia. Kaupunki muistetaan v. 1992 pidetystä
Maailmannäyttelystä sekä vahvoista perinteistä, härkätaisteluista
ja flamencosta. Kaupungissa on paljon nähtävää, mm. kuninkaanlinna Alcázar. Rakennus oli alun perin maurien linnoitus, jota on laajennettu useita kertoja. Suurin osa nykyisin jäljellä olevasta linnasta
on maurien kuninkaan vuodesta 1364 alkaen rakennuttamaa linnaa.
Se on yksi parhaita jäljellä olevista mudéjar-arkkitehtuurisista kohteista ja lisäksi Unescon maailmanperintökohde. Käymme myös katedraalissa, joka on yksi maailman suurimmista.

Yhteisen päätösillallisen nautimme Sevillan Vanhassakaupungissa
sijaitsevassa Tablao Flamenco El Arenal -ravintolassa, jossa näemme ja kuulemme aitoa flamencoa, tulista ja vahvarytmistä laulua,
tanssia ja musiikkia. Yöpyminen Sevillassa, Sevilla Macarena -hotellissa.

Maanantai 9.4. - Kotimatka

Hotelliaamiaisen jälkeen huoneiden luovutus hotellin sääntöjen mukaisesti. Matkatavarat voi siirtää hotellin matkatavarasäilytykseen.
Kuljetus lentokentälle lähtee hotellista klo 12.30. Lufthansan lento
lähtee Sevillasta klo 15.15 ja saapuu Helsinkiin klo 23.10 (koneen
vaihto Münchenissä).

Matkaohjelma sitoumuksetta, pidätämme oikeuden muutoksiin.
Matka vaatii toteutuakseen minimiosallistujamäärän. Paikkoja on
saatavilla rajoitetusti, johtuen vierailukohteiden ryhmäkohtaisista
rajoituksista.

TOIVOTAMME ANTOISAA MATKAA
KEVÄISEEN ANDALUSIAAN!
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Matkan hinta:
1795 €/hlö/jaetussa kahden hengen huoneessa
2155 €/hlö/yhden hengen huoneessa
Hintaan sisältyy:
• Lufthansan reittilennot Helsinki-München-Sevilla-München-Helsinki turistiluokassa
• lentokenttäverot ja matkustajamaksut
• 7 yön majoitus matkaohjelman mukaisesti
• aamiainen päivittäin
• 5 lounasta sis. ruokajuomana viinin
• flamencoillallinen sis. ruokajuomat ja ohjelman
• ohjelman mukaiset kuljetukset omalla tilausajobussilla
• pääsymaksu Cádizin katedraaliin, katamaraanilippu Cádiz-Puerto Santa Maria, vierailu ja maistiaiset Tio Pepe
sherryvalmistajalla, retki Gibraltarille, pääsymaksu Picasso-museoon, retki Alhambraan, pääsymaksu Alcazariin
• suomenkielisen oppaan palvelut matkaohjelman mukaisesti
• paikalliset verot ja arvonlisävero
Lisämaksusta:
• muut palvelut kuin mitä ”hintaan sisältyy” kohdassa on mainittu
Suosittelemme kattavan matkavakuutuksen hankkimista heti matkan tilausvaiheessa.
Vastuullinen matkajärjestäjä: OK-Matkat Oy
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KIERTOMATKAN HOTELLIT
Hotelli Senator Cádiz Spa / Cádiz ***+ (2.-4.4.2018)
Calle Rubio y Díaz 1
11004 Cádiz
www.senatorcadizspahotel.com

Hotelli sijaitsee Cádizin vanhassa keskustassa nähtävyyksien ja ostosmahdollisuuksien välittömässä läheisyydessä.
Hotellissa on kaikkiaan 91 huonetta, ja huoneiden varusteluun kuuluu tv, Wi-Fi, ravintola ja kolme kokoustilaa, ilmastointi, lämmitys ja hiustenkuivaaja. Hotellin kylpylä on käytössä lisämaksusta. Yleisissä tiloissa on ravintola ja kolme
kokoustilaa. Hotellinsisäänkäynti on kapealla kadulla, joten aivan hotellin eteen ei pääse bussilla, vaan kävelyä bussilta hotelliin tulee n. 100 m.

Hotelli Sallés Málaga Centro / Málaga ***+ (4.-7.4.2018)
Calle Mármoles 6
29007 Málaga
www.hotelmalagacentro.com

Parempi turistiluokan hotelli Málagan keskustassa lähellä vanhaa kaupunkia. Mukavuuksin varustetut standardihuoneet ovat sisustettu vaalein värein. Huoneissa on maksuton Wi-Fi, minibaari, tv ja kylpyhuone. Yleisissä tiloissa on
ravintola, snack-baari, kokoustilat ja kattoterassi, josta on upeat näköalat yli Vanhankaupungin ja merelle. Kattoterassilla on pieni uima-allas.

Hotelli Macià Cóndor / Granada ***+ (7.-8.4.2018)
Av. de la Constitución 6
18012 Granada
www.maciacondor.com

Turistiluokan hotelli Granadassa lähellä juna-asemaa. Matkaa Granadan katedraalille on noin 1km. Hotellissa on rauhallisin sävyin sisustetut huoneet, joissa varusteena on tv maksuton Wi-Fi, minibaari, ilmastointi, hiustenkuivaaja,
kokolattiamatot ja tallelokero. Yleisissä tiloissa on kahvila-baari, pieni kuntosali sekä kokoustila pienille ryhmille.

Hotelli Sevilla Macarena / Sevilla ***+ (8.-9.4.2018)
Calle San Juan de Ribera, 2, 41009 Sevilla
41009 Sevilla
www.hotelsevillamacarena.com

Ylemmän turistiluokan hotelli lähellä Guadalquivir-jokea, kävelymatkan päässä Sevillan Vanhastakaupungista sijaitseva hotelli. Mukavuuksin varustetuissa huoneissa on minibaari, hiustenkuivaaja, ilmastointi ja talletus. Ilmainen Wi-Fi.
Yleisissä tiloissa on aulabaari, kahvila, ravintola sekä kokoustilat. Hotellin katolla oleva uima-allas on avoinna ainoastaan kesäaikaan.
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