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VALTAKATU 27 PUH 020 120 4330 MATKATOIMISTO OY MATKA-VEKKA Y-TUNNUS 0211270-0
53100 LAPPEENRANTA KOTIPAIKKA: HÄMEENLINNA ALV REK

Kirsi Kyröläinen
Lappeenranta

GOLFMATKA FUERTEVENTURA

Tarjoamme ryhmällenne Lomamatkojen Golfmatkaa Fuerteventuralle
suoralla lennolla LAPPEENRANNASTA seuraavasti:

Matkakohde ESPANJA - FUERTEVENTURA
Ajankohta 21.3. - 28.3.2016 (maanantai - maanantai)

Matkan hinta 1.545 € / hlö
Hintoihin sisältyy - lentomatka Lappeenranta – Fuerteventura – Lappeenranta Primera

Airin suoralla tilauslennolla
- lennolla ruokailu sekä meno- että paluumatkalla
- lentokenttä kuljetukset perillä kohteessa lentokenttä – hotelli -

lentokenttä oppaan johdolla
- 1 viikon majoitus Fuerteventurassa Calete Fustessa Hotelli Elba

Carlota**** jaetussa 2-hengen huoneessa
- buffet aamiainen päivittäin hotellin ravintolassa
- buffet illallinen päivittäin hotellin ravintolassa
- rajaton määrä golfia Fuerteventura Golfissa päivittäin
- bussikuljetukset hotelli – Fuerteventura Golf - Hotelli
- golf-kärry ja 1 x 50 palloa päivittäin rangella
- Golfibägin kuljetus lennoilla meno-paluu (max. 15 kg)
- Lomamatkojen oppaiden palvelut perillä kohteessa

Lisämaksusta - muut kuin yllä olevat palvelut
- 1-hengen huone 150 euroa / hlö / viikko
- All inclusive 112,- / hlö / viikko
- Matkavakuutukset (suosittelemme matkavakuutuksen hankkimista)

Hinta perustuu voimassa oleviin tariffeihin ja valuuttakursseihin, niiden
muuttuessa pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin. Hinta edellyttää
vähintään 20 maksavaa golfaria / viikko.

Toivomme tarjouksen miellyttävän ryhmäänne ja pyydämme ystävällisesti
palaamaan asiaan mahdollisimman pian voidaksemme vahvistaa Teille
paikat.

Vastuullinen
matkanjärjestäjä:
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MUUTA TOIMITUSMAKSU 12 euroa / lasku

LENTOAIKATAULU:



LAPPEENRANTA – FUERTEVENTURA 21.3.2016 PF245 KLO 07.25 – 12.10
FUERTEVENTURA – LAPPEENRANTA 28.3.2016 PF246 KLO 14.10 – 22.30

ENNAKKOMAKSU 200 EUROA / HENKILÖ VARAUKSEN VAHVISTUESSA!
LOPPUMAKSU 1 KUUKAUSI ENNEN MATKAA!

Golfmatka terveisin

MATKA - VEKKA OY

Kirsi Kyröläinen
Valtakatu 27
53100 Lappeenranta
Puh. 0201204335
kirsi.kyrolainen@matkavekka.fi

GOLF-KENTTÄ:
Fuerteventura Golf
18 reikää, par 70
Tasoitusrajat: miehet 28, naiset 36
www.fuerteventuragolfclub.com
European Touriakin isännöinyt tasainen golfkenttä lähellä merenrantaa.
Leveät väylät ja isot greenit tekevät pelistä nautittavaa ja merituuli huolehtii ettei peli
ole liian helppoa. Hieno golfklubi, jossa hyvät palvelut.

KOHDETIEDOT: FUERTEVENTURA
Fuerteventura on säilyttänyt alkuperäisyytensä ja rauhallisen lomapaikan maineensa
matkailijavirroista huolimatta. Saari tarjoaa satumaisia, vaaleahiekkaisia rantoja, jotka houkuttelevat
niin auringonpalvojia kuin liikunnallisiakin lomailijoita – tilaa on kaikille.
Fuerteventura on Kanarian asutuista saarista vanhin ja omaleimaisin. Hallinnollisesti kuulutaan
Espanjaan, mutta Afrikka on vain noin sadan kilometrin päässä! Saharasta tuulten mukana
kulkeutuva hiekka on muovannut saaren etelä- ja pohjoiskärkiin laajat ja upeat dyynialueet.

Fuerteventura on maaperältään karu ja aavikkomainen. Pinta-alaltaan se on Kanariansaarista toiseksi
suurin, mutta myös matalin ja hyvin harvaanasuttu. Korkein huippu kohoaa noin 800 metriä
merenpinnan yläpuolelle. Aiemmin tavattiin sanoa, että saarella asuu enemmän vuohia kuin ihmisiä.
Matkailu on kuitenkin vuosien saatossa lisääntynyt ja on nyt elinkeinoista tärkein, kalastus on pitänyt
pintansa matkailun ohella.

Pääkaupungissa Puerto del Rosariossa on hyvät ostosmahdollisuudet ja mukavia ravintoloita ja
kahviloita, joissa voi istuskella seuraamassa paikallista kaupunkitunnelmaa. Saarta on helppo kiertää
vuokra-autolla, sillä tiet ovat hyväkuntoisia ja liikennettä on vähän. Maisemat ovat rauhoittavia, jopa
eksoottisia, ja keidasmaisen pikkukylän löytyminen keskeltä erämaamaisemaa on elämys.
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KOHDETIEDOT: CALETA DE FUSTE



Lomamatkojen Caleta de Fuste on oivallinen lomapaikka esimerkiksi golf- ja perheloman viettoon.

Caleta de Fustesta on helppo piipahtaa halutessaan saaren pääkaupunkiin paikallisen elämän pariin.
Sijainti keskellä itärannikkoa on ihanteellinen muitakin retkiä ajatellen; minnekään ei ole pitkä matka.

Caleta de Fustea kutsutaan myös Costa Caletaksi ja sataman vanhasta linnoituksesta johtuen myös
El Castilloksi. Caleta tarkoittaa lahdenpoukamaa ja alkuperäinen loma-alue muodostuikin suojaisan
poukaman ympärille, jonne tuotiin kullanruskeaa hiekkaa ranta-aktiviteetteja varten. Uusia
laguunirantoja löytyy keskustan eteläpuolelta, jonne on rakennettu myös tasokkaita hotelleja,
ostospaikkoja, huvila-alueita ja 18-reikäinen golfkenttä.

HOTELLITIEDOT:
HOTELLI ELBA CARLOTA ****
Nykyaikainen, tyylikäs hotelli, jolla on suuri allasalue. Kaunis suojaisa hiekkaranta kävelymatkan
päässä. Lähellä ostoskeskus, jossa on kauppoja, elokuvateatteri, pelihalli, kahvila ym. palveluja.
Hotelli sijaitsee lomakylän uudella, tasokkaalla huvila-alueella, Fuertenvetura Golf -kentän ja
rantapromenadin välissä. Täältä on mukava kävellä rantaa seuraillen pienvenesatamaan ja kylän
keskustaan. Läheisen lentokentän äänet kuuluvat ajoittain.

Yleiset tilat ja palvelut
Vastaanotto, WiFi, ravintola, snackbaari, jossa TV, ja kokoustilat. Uima-allas ja lastenallas
(lämmitetyt), aurinkopedit, allaspyyhkeitä panttia vastaan. Kauppa, pesulapalvelu, poreallas,
kuntosali, tenniskenttä (välineitä vuokrataan), rantalento-, kori- ja jalkapallo. Leikkipaikka ja -kenttä.
Hotellin tiloissa toimii myös yksityisen ylläpitämä kasino, joka on Fuerteventuran saaren ainoa.

Huoneet
Moderneissa ja valoisissa huoneissa on puhelin, satelliitti-TV, maksullinen tallelokero, ilmastointi,
minibaari, hiustenkuivaaja. Kylpy tai suihku, wc ja parveke tai terassi. Laattalattiat. Lisämaksusta
huone meren / altaan puolella, mikä ei tarkoita kuitenkaan merinäköalaa; allas on meren puolella.
Lisävuode yhdelle, perhehuoneessa ja juniorsviitissä kahdelle lapselle.

Perushintaan sisältyy
Majoitus 2 hengen huoneessa tai 4 hengen perhehuoneessa (min 4 hlöä / max 4 aikuista ja 2 lasta).
Puolihoito


