
 

 

    
 
Costa Victoria Intian valtameren risteily 24.1.-1.2.2020 
Malediivit - Sri Lanka – Mormugao (Goa) – Mumbai  

Matkamme alkaa Malediivien pääsaarelta Malelta, jossa vietetään ensimmäinen yö laivassa,  
laivan ollessa satamassa. Seuraavana päivänä tutustutaan saareen ja illalla laiva nostaa ankkurin ja risteily alkaa. 
Ensimmäisen meripäivän aikana ehditään rauhassa tutustua laivan tarjoamiin lukuisiin palveluihin.  
Sitten tutustutaan Sri Lankaan ja toisen rentouttavan meripäivän jälkeen saavutaan Goan Mormugaolle,  
josta matka jatkuu Mumbaihin. Tutustumme vielä päivän ajan Mumbaihin ja illalla jätämme jäähyväiset laivalle ja 
siirrymme viimeiseksi yöksi lentokentän lähellä olevaan hotelliin. 
  
Kuhunkin kohteeseen voi tutustua omatoimisesti tai osallistua laivan kansainvälisiin opastettuihin lisämaksullisiin 
retkiin.  Kussakin risteilykohteessa valitaan kaupunkikierros-tyylinen retki, jolle matkanjohtaja lähtee mukaan. 
 

  

Costa Victoria on italialaisen ja ruotsalaisen muotoilun upea tulos, joka ilmenee laivan väreissä ja sisustuksessa, 
erityismaininnan ansaitsevat Emilio Tadinin mosaiikit.  
Costa Victorialla on uusia ruoka- ja juoma-alueita: Aperol Spritz Bar, Gourmet Burger,  
Pizzeria Pummid’oro sekä Tapas and Paella -ravintola. 

Päivämäärä  Helsinki-Malediivit      
1. päivä 24.1.2020             Ilta lento Helsingistä Istanbuliin, jossa koneenvaihto ja jatkolento Malediiveille.     

             



 

 

             
 
2.päivä 25.1.2020                    Istanbul - Malediivit  
Saapuminen Malediiveille puolen päivän aikaan. Laivaan nousu. 
Laivalla tulopäivänä illallinen. Muina päivinä risteilyllä täysihoito. 
Laiva on yön yli satamassa. 
 

 
 
    Laiva saapuu  Laiva lähtee 

3. päivä 26.1.2020 Malediivit    20:00   
Koko päivä aikaa tutustua Malediiveihin tai osallistua varustamon retkille. 
Laiva nostaa ankkurin illalla. 

   
 
4. päivä 27.1.2020 Päivä merellä  
Tänään voit rentoutua  aurinkokannella, osallistua laivan lukuisiin aktiviteetteihin. 
Musiikkiesitysten lisäksi joka ilta vaihtuvat estradiesitykset laivan teatterissa. 



 

 

 

   

5. päivä 28.1.2020 Colombo (Sri Lanka) 07:00   17:30 

Aamulla laiva saapuu Colomboon, Sri Lankan pääkaupunkiin.  Vietä päivä ostoksilla tai osallistuen varustamon retkille. 

6. päivä 29.1.2020 Päivä merellä  
Merellä voit nauttia laivan verkkaisesta elämänrytmistä, esim. lukemalla kirjaa kansituolissa tai hemmoittelemalla itseään kauneushoitolassa. 

  

7. päivä 30.1.2020 Mormugao (Goa) Intia 08:00  17:00 
Goa on tunnettu kilometrien pituisista hiekkarannoistaan.  
Rantapäivän sijaan voit viettää päivän varustamon retkillä tai tutustua pääkaupunki Panajin taidegallerioihin ja temppeleihin. 

8. päivä 31.1.2020 Mumbai (Intia)  08:00 
Päivä aikaa tutustua Mumbaihin ent. Bombayhin. 
Illalla jätämme jäähyväiset laivalle ja n. klo 20:00 siirrymme yksityiskuljetuksella lentokenttähotelliin. 

  
9. päivä 1.2.2019  Mumbai – Istanbul - Helsinki                                                              
Varhain aamulla kuljetus hotellilta lentokentälle, josta lento Istanbuliin kautta Helsinkiin,  jonne saavutaan myöhemmin iltapäivällä.  

Lennot  

24.1. klo 18.10 – 22.35  Helsinki-Istanbul 

25.1. klo 02.10 – 12.10  Istanbul-Male 

1.2. klo 6.55 – 11.30      Mumbai-Istanbul 

1.2. klo 14.45 – 17.15    Istanbul-Helsinki 

 



 

 

Hintaan sis. 
* Lennot turistiluokassa veroineen 
* Lentokenttäkuljetukset  
* Risteily valitussa hyttiluokassa 
* Risteilyllä täysihoito (aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi/tee, illallinen, iltapala,  
* Risteilyllä juomapaketti (sis. myös alkoholijuomat) 
* Laivan aktiviteetit ja päivittäin vaihtuvat viihde- sekä estradi esitykset  
* pakolliset palvelurahat risteilyllä 
* Verot ja satamamaksut 
* Majoitus Mumbaissa ennen paluulentoa 
* Suomalainen matkanjohtaja vastaamassa käytännön järjestelyistä 
 
Lisämaksusta: varustamon valinnaiset retket kohteissa, viisumikulut (matkatoimisto avustaa viisumianomuksissa),  
matkavakuutus. 

 
Majoitus jaetussa 2 hengen hyteissä. 

 

Sisähytti: 2.598€/hlö  

 

 
Ikkunallinen hytti: 2.798€/hlö 

 
 
 

 
Parvekkeellinen hytti : 2.998€/hlö 

 

 

Mahdollisuus myös tarvittaessa hytti yhdelle omaan 

käyttöön +310€ (ikkunahytissä), rajoitettu saatavuus. 

Majoitus Mumbaissa: Kohinoor Continental hotel, Mumbai 

   
 
Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden itsellään mahdollisiin sääolosuhteiden johdosta tapahtuviin aikataulu- ja reitti muutoksiin, 
sekä poikkeuksista matkaohjelmassa tai internetissä ilmoitettuihin saapumis- ja lähtöaikoihin. 
Varustamo varaa oikeuden muuttaa hintaa, mikäli öljyn maailman markkinahinnat nousevat.  
 
Vastuullinen varustamo: Costa Cruises 
SoileTours Oy, puh. 09-4129344. Kirkkotie 116a, 02570 Siuntio. www.soiletours.com. soile@soiletours.com.    
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä Kuvi 3725/00/MjMvU SMALL 24995 
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