
 

 

SYDÄNLOMA FUENGIROLAAN 2.-9.10.2022 

Matkan hinta: 

880 euroa/hlö La Jabega, jaetussa kahden hengen studiossa 

980 euroa/hlö Angela jaetussa kahden hengen huoneessa  

 

Hintaan sisältyy: 

• Kuljetukset Kotka-Kouvola-Tampere 

• Lennot aikataulun mukaisesti turistiluokassa 

• Matkatavarat lennoilla 

• Kohteessa kuljetukset lentoasema-hotelli-lentoasema 

• Suomenkielisen oppaan palvelut lentokenttäkuljetusten aikana 

• Majoitus valitussa hotellissa aamiaisella 

• Sydänpiirin yhteinen ohjelma matkan aikana 
 

Lennot: 

Sunnuntai 2.10 Air Balticin lento BT525 Tampereelta klo 12:10 saapuu Malagaan klo 16:00.  

Sunnuntai 9.10. Air Balticin lento BT526 Malagasta klo 17:00 saapuu Tampereelle klo 22:35. 

 

Lisämaksusta: 

• yhden hengen huone hotelli Angela 160 euroa/hlö 

• puolihoito hotelli Angela 90 euroa/hlö 

• täysihoito hotelli Angela 160 euroa/hlö 

 

Maksu- ja peruutusehdot:  

Sitovat ilmoittautumiset kymenlaakso@sydan.fi, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ennakkomaksu 300 euroa/hlö, erääntyy 30.5.2022 ja loppumaksu 20.7.2022. Maksut maksetaan 

Kymenlaakson Sydänpiirin tilille FI17 3131 3001 1454 99. Lisätietoja puhelimitse 050 5282019. 

Peruutuskulut tarkistetaan tapauskohtaisesti ja kulujen suuruuteen vaikuttaa peruutuksen 

ajankohta. Mitä lähempänä lähtöä mahdollinen peruutus tulee, sitä suuremmat ovat esim. hotellin 

ja lentoyhtiön perimät maksut. Suosittelemme peruutusturvan sisältävää matkavakuutusta, joka 

korvaa esimerkiksi sairastumisen vuoksi tehdyn peruutuksen. 

 

Matka-asiakirjat ja matkavakuutus:  
Matkalla tarvitaan passi tai virallinen EU-henkilökortti (Suomen kansalaiset).  
Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, joka sisältää riittävän kattavan peruutusturvan. 

Pyydämme tarkistamaan ottamaanne vakuutukseen mahdollisesti sisältyvän vastuunrajoituslausekkeen, 

joka saattaa lisätä matkustajan omavastuuta. Matkavakuutusta kannattaa tiedustella omasta 

vakuutusyhtiöstä. Vakuutuspaperit tulee ottaa matkalle mukaan. 

Matkan aikana tarvittavat lääkkeet ja lääkereseptit on hyvä pakata mukaan käsimatkatavaroihin. Keskustele 

lääkärisi kanssa soveltuuko terveydentilasi matkustamiseen 

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy. 

mailto:kymenlaakso@sydan.fi


 

 

 

Lisätietoa majoitusvaihtoehdoista, hotellit sijaitsevat vierekkäin 
 

Hotel Angela https://www.hotel-

angela.com/fi  

Aikuisille suositeltu hotelli. Sijaitsee meren 

äärellä, erinomaisella paikalla Fuengirolan 

rantakadulla, vain muutaman minuutin 

kävelymatkan päässä keskustasta. 

Kaupungin upea hiekkaranta levittäytyy 

hotellin uima-altaan edessä ja huoneiden 

parvekkeilta aukeaa sivuttainen 

merinäköala. Hintaan sisältyy buffet 

aamiainen ja lisämaksusta puolihoito 

(illallinen) tai täysihoito (lounas ja 

illallinen).  

Hotellissa on merelle avautuva uima-allas aurinkotuoleineen, allasbaari, ravintola, baari, terassi, 

sisäuima-allas ja biljardipöytä. Lisämaksusta wellness -palveluita. Huoneita 243 ja kerroksia 

yhdeksän  

Huoneissa on ilmastointi, parveke sivuttaisella merinäköalalla, tv, puhelin, tallelokero, kahvin/teen 

keitin, kylpyhuone, hiustenkuivaaja ja ilmainen wifi. Kahden hengen standard -luokan huone, noin 

24 m2.  

 

 

 

Apartamentos La Jabega https://jabega.com/fi  

Sijainti  

Huoneistohotelli erinomaisella paikalla Fuengirolan rantakadulla, vain muutaman minuutin 

kävelymatkan päässä keskustasta. Kaupungin upea hiekkaranta levittäytyy aivan hotellin edessä ja 

parvekkeilta aukeaa sivuttainen merinäköala. Hintaan ei sisälly aterioita. Lisämaksusta 

mannermainen aamiainen.  

Huoneistohotellissa on snack baari, terassi ja hissi. 

Huoneistoja 133 ja kerroksia kymmenen. 

Studio-huoneistoissa on ilmastointi, parveke 

sivuttaisella merinäköalalla, tv, puhelin, tallelokero, 

kylpyhuone, hiustenkuivaaja, pyyhkeet, ilmainen wifi, 

keittokomero, jääkaappi, leivänpaahdin, kahvinkeitin, 

sähkö- tai mikroaaltouuni, pieni liesi, astiat ja 

ruokailuvälineet. Ilmastoinnin ja tv:n kaukosäätimen 

takuumaksu on noin 10 €. Tallelokeron takuumaksu on 

noin 10 € ja vuokra noin 3 €/päivä. Takuumaksut 

palautetaan huoneen luovutuksen yhteydessä. Studio huoneisto noin 52 m2. Erilliset vuoteet. 


