Valloittava musiikillinen risteily 14-22.5.2021 Espanja-Italia-Ranska

Risteilyllä voit rentoutua ja nauttia täysihoidosta, sekä laivan joka ilta vaihtuvista estradi-esityksistä,
saman henkisessä seurassa. Voit myös kuntoilla laivan kuntosalilla ja nauttia hemmotteluhoidoista
laivan omassa kauneushoitolassa. Vierailusatamissa voit valita oman mieltymyksen mukaan jonkin varustamon
lukuisista retki-vaihtoehdoista (*) tai tutustua omatoimisesti lähikaupunkiin tai kyliin laivan ollessa satamassa.
Suomalainen matkanjohtaja on apunasi matkan aikana aina tarvittaessa!
Vietämme yhden yön Barcelonassa ennen risteilyä.
Risteilyn aikana saamme nauttia meidän ryhmällemme räätälöidyistä upeista musiikkiesityksistä!

Risteilyn reitti
Päivä
15.5. lauantai
16.5. sunnuntai
17.5. maanantai
18.5. tiistai
19.5. keskiviikko
20.5. torstai
21.5. perjantai
22.5. lauantai

Satama
laiva saapuu, lähtee
BARCELONA, Espanja
18:00
päivä risteillen
NAPOLI, Italia
09:00 19:00
CIVITAVECCHIA, ROOMA, Italia
08:00 19:00
LIVORNO, FIRENZE/PISA, Italia
08:00 20:00
VILLEFRANCHE, NIZZA, Ranska
08:00 17:00
MARSEILLE PROVANCE, Ranska
08:00 17:00
BARCELONA, Espanja
07:00

Lennot
14.5. klo 17.05–20.05 Helsinki-Barcelona, AY1653
22.5. klo 10.45–15.45 Barcelona-Helsinki, AY1654

1.päivä 14.5. Helsinki-Barcelona
Tapaaminen lentokentällä ja lento Barcelonaan, jonne saavutaan illalla klo 20:05.
Kuljetus hotelliin ja majoittuminen.
2.päivä 15.5. Barcelona
Aamiainen, Illallinen
Aamiainen hotellilla. Teemme kaupunkikierroksen bussilla ennen laivaan nousua.
Laivalla saatavilla välipalaa. Laiva lähtee klo 18:00. Illallinen.
3.päivä 16.5. Meripäivä
Täysihoito
Tänään voit nauttia ja rentoutua laivan aurinkokannella tai harrastaen jotakin laivan aktiviteeteista.
Tai hemmoittella itseäsi laivan kauneushoitolassa tai kylpylässä.
Päivän aikana meidän ryhmällemme räätälöity Hannu Lehtosen ja Seppo Hovin konsertti.
4.päivä 17.5. Napoli Täysihoito
Vilkas Napoli tarjoaa kuuleman mukaan mailman parasta Pizzaa. Osallistu laivan retkille,
tai vieraile Caprin saarella tai nauti näkymistä kukkulan huipulla Sorrenton kaupungista.
5.päivä 18.5. Civitavecchia (Rooma)Täysihoito
Istahda kahville sataman lähellä olevaan Civitavecchian pikkukylään tai lähde kokopäiväretkelle Roomaan
Italian pääkaupunkiin, joka tunnetaan myös ”Ikuisena Kaupunkina” joka jokaisen tulisi kerran elämässään nähdä.
6.päivä 19.5. Livorno (Pisa)
Täysihoito
Voit pistäytyä Livornon pikkukaupungissa tai osallistua laiva retkille.
Läheltä löytyvät Firenze, Pisan kalteva torni tai viehättävä Cinque Terre.
Päivän aikana meidän ryhmällemme räätälöity Hannu Lehtosen ja Seppo Hovin konsertti.
7.päivä 20.5. Villefranche (Nizza) Täysihoito
Tervetuloa Ranskan rivieralle ja Villefrancheen, jonka läheisyydessä sijaitsevat niin Monte Carlo, Cannes kuin Nizza.
Käyskentele pikkukujilla ostoksia tehden tai osallistu laivan retkille.
8.päivä 21.5. Marseille Provance Täysihoito
Marseille on maan vanhin kaupunki ja toiseksi suurin Pariisin jälkeen.
Kävele Vieux Port -satamassa, joka oli aikoinaan Välimeren portti, löydät myös suositun
Theatre National de la Criee -teatterin ja useita ravintoloita, sekä Notre Dame de la Garde, joka kohoaa
154 metrin korkeuteen maanpinnasta.
Päivän aikana meidän ryhmällemme räätälöity Hannu Lehtosen ja Seppo Hovin konsertti.
9.päivä 22.5. Barcelona
Aamiainen
Laiva saapuu satamaan klo 07:00. Aamiaisen jälkeen kuljetus lentokentälle ja lento Helsinkiin.

Matkan hintaan sisältyy:
-Lennot turistiluokassa veroineen
-Lentokenttäkuljetukset
-Majoitus Barcelonassa hyvätasoisessa hotellissa
-Aamiainen hotellilla
-7 yön risteily kahden hengen hytissä valitun hyttiluokan mukaisesti
-Risteilyllä täysihoito, ateriat aamiainen, lounas, illallinen
-Risteilyllä juomat; vesi, mehua, virvoitusjuomat, olut, viini laseittain ja cocktaileja, kahvia ja teetä
-Hannu Lehtosen ja Seppo Hovin musiikkikonsertit
-Laivan aktiviteetit
-Laivan omat estradi showt ja esitykset
-Kansainvälisen käytännön mukaiset palvelurahat risteilyllä 84€/hlö
-Satamamaksut 230€/hlö
-Barcelonan kaupunkikierros
-Barcelonassa paluupäivänä lounas
-ALV
Hintaan ei sisälly:
Pullotetut ja tölkilliset juomat, tuorepuristetut mehut. Minibaari, 24h-huonepalvelu, pesula- ja silityspalvelut,
lääkintäpalvelut, valinnaiset retket. * (jokaisessa kohteessa matkajohtaja lähtee yhdelle valinnaiselle retkelle
kaupunkierros tms. jos vähintään 10 lähtijää).

Matkan hinta ja hytriluokat
(majoitus 2h hyteissä, rajoitetusti saatavilla hyttejä myös 1 hengen käyttöön tai 3 tai 4 hengelle).

Sisähytti L-lk (ei ikkunaa)
1.998 €/hlö
2 erillistä vuodetta tai parivuode. Hytissä kylpyhuone, wc,
televisio, tallelokero ja hiustenkuivaaja.
Koko 11,5 m2. Kannella 2.

Ikkunallinen Superior C-lk
2.128 €/hlö
Parivuode (vuodesohva kahdelle) ja osassa hyttejä
kerrossänky, Hytissä kylpyhuone, wc, televisio, tallelokero,
hiustenkuivaaja. koko 11,3 m2. Kannet 4,5,6.

Pyöreä ikkuna E-lk hytti
2.068 €/hlö
Parivuode tai 2 erillistä vuodetta. Hytissä: kylpyhuone, wc,
televisio, tallelokero, hiustenkuivaaja. Koko 11,3 m2.
Kannella 2 ja 3

Juniorsviitti JT-lk parvekkeella, 2.367 €/hlö
Oma parveke, parivuode sekä osassa hyttejä vuodesohva
yhdelle tai kahdelle.
Hytissä kylpyhuone, wc, televisio, tallelokero,
hiustenkuivaaja, minibaari. 24,5 m2. Kansi 10

MS SOVEREIGN
Rakennus vuosi 1988, uusittu v. 2014, pituus 268 m,
matkustajia 2733, laivan kielet englanti ja espanja.
Laivalla yleisiä oleskelualueita ja baareja, uima-allas,
porealtaat, kauneushoitola, kuntosali, yökerho ja kirjasto.
Sähkö: 220V.

Valinnainen retkiohjelma saatavilla toimistostamme lähempänä matkan alkua.
Lähetämme ennen matkaa ”hyvä tietää ”- kirjeen, jossa lisätietoja matkasta.
Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden itsellään mahdollisiin sääolosuhteiden johdosta tapahtuviin aikataulu- ja reitti muutoksiin,
sekä poikkeuksista matkaohjelmassa tai internetissä ilmoitettuihin saapumis- ja lähtöaikoihin.
Suomalainen perheyritys SoileTours Oy on risteilyihin ja räätälöityihin ryhmämatkoihin erikoistunut matkailualan
ammattilainen, joka jo vuodesta 1989 ensimmäisenä Suomessa on keskittänyt toimintansa risteilymarkkinoille.
Puh. 09-41 29 344 www.soiletours.com, s-posti: info@soiletours.com
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä KKV 40/89/MjMvU
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995 Vastuullinen varustamo: Pullmantur, Spain

