
 

 

Vanhojen kettujen matka 

AURINKOISEEN ANDALUSIAAN – MALAGA JA GRANADA 

25.9. – 1.10.2022 

 
 
Tervetuloa Malagaan, joka tuoksuu ja maistuu Muscat-viinille, tapaksille ja auringolle.  
Malaga on Espanjan kuudenneksi suurin kaupunki ja Andalusian toiseksi tärkein talous- ja 
teollisuuskeskus. Malaga erottuu lomakylien joukosta rikkaan kulttuuritarjontansa ansiosta. 
Kaupungissa onkin kymmeniä museoita sekä upeita historiallisia nähtävyyksiä. Malagan 
renessanssityylinen tuomiokirkko on yksi Espanjan komeimmista ja sen härkätaisteluareena yksi 
kauneimpia areenoita. Myös espanjalaiset perinteet kuten flamenco ja härkätaistelut elävät 
kaupungissa edelleen. Malaga tunnetaan myös taiteilija Pablo Picasson kotikaupunkina. Hänen 
lapsuudenkotinsa Plaza de Mercedillä onkin kunnostettu pieneksi museoksi. Matkalla tutustumme myös 
hurmaavaan Granadaan kokopäiväretkellä. Matkalla on myös mahdollisuus halukkailla retkeillä 
Gibraltarilla ja Nerjassa. Tervetuloa mukaan. 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
25.9. sunnuntai 

 Lähtöselvitys alkaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. 
Klo 20.50 Lähtö Finnairin reittilennolla Malagaan. Lentoaika 4 tuntia 35 minuuttia. 
 
26.9. maanantai 

Klo 00.25 Saavumme Malagan lentoasemalle. Bussikuljetus hotelliin ja majoittuminen. 
 

  
 HOTELLI DON CURRO *** (paikallinen luokitus) 

Hotelli on rauhallisella hyvällä paikalla kaupungin ydinkeskustassa historiallisen keskustan 
kupeessa ja vain lyhyen kävelymatkan päässä katedraalilta ja Picasso-museolta. Hotelli 
sijaitsee yhdessä Malagan tunnetuimmista historiallisista rakennuksista. Hotelli on sisus- 
tettu lämminhenkisesti. Hotellissa on 118 huonetta, joissa on mm. tallelokero, minibaari, 
hiustenkuivaaja, huonekohtaisesti säädettävä ilmastointi/lämmitys, mukavuudet ja wifi.  
Runsas buffetaamiainen. https://www.hoteldoncurro.com/en/ 
 
Tänään teemme opastetun kaupunkikävelyn Malagan vanhassa kaupungissa. 
Taiteilija Pablo Picasson syntymäkaupunki tarjoaa paljon nähtävää ja koettavaa: Picasson 
museo, Malagan katedraali, vanhan kaupungin kiehtovat kadut, lukuisat bodegat ja rikas 
ruokakulttuuri luovat ainutlaatuisen kokonaisuuden ja tekevät lomasta unohtumattoman. 
Malagan kaupunki on kohonnut maailman kiinnostavimpien kulttuurikaupunkien 
kärkisijoille, eikä syyttä. Malagan vanhan kaupungin kiehtovat kadut ja terassit, lukuisat 
bodegat ja rikas ruokakulttuuri tekevät Malagasta ainutlaatuisen kokonaisuuden. 
Andalusialaisen perinnekulttuurin sekä useiden taidemuseoiden tarjonnan avulla kaupunki 
 



 

 
on myös kohonnut maailman kiinnostavimpien kulttuurikaupunkien kärkisijoille. Malaga 
tekee vaikutuksen merkittävillä taidemuseoillaan kuten Pompidoun keskus, Pietarin 
valtionmuseon sivuhaara ja Pablo Picasson museot. Yhteinen lounas. 
 

27.9. tiistai   Päiväretki Granadaan 

Aamiainen hotellissa. ”Joka ei ole nähnyt Granadaa, ei ole nähnyt mitään” (espanjalainen 
sananparsi) “Quien no ha visto a Granada no ha visto nada” 
Lähtö kokopäiväretkelle Granadan historialliseen kaupunkiin Sierra Nevadan vuoriston 
juurelle 700 m korkeuteen meren pinnasta. Granada oli viimeinen maurilainen kaupunki 
Espanjassa, kaupungin historiallista keskustaa leimaa maurilainen menneisyys.  
 
Vierailemme ihastuttavassa Alhambran palatsikaupungissa, jonka maurit rakensivat usean 
vuosisadan aikana hallitessaan Espanjaa. Alhambran palatsi ja sen Generalife 

puutarha-alue kuuluivat aikanaan maurilaisen Nasrid-dynastian hallitsijoille. Alhambran 
linnoitus on vuodesta 1984 Unescon Maailmanperintö-kohteitten listalla, Espanjan 
merkittävimpiä nähtävyyksiä ja kävijämäärältään yksi maailman suosituimmista 
rakennustaiteellisista muistomerkeistä.  
 
Granadassa mahdollista kaupunkikävelyn aikana käydä kuningaspari Isabellan ja 
Ferdinandin upeassa hautakappelissa, Capilla Realissa. Kuningaspari aloitti Espanjan 
suuruudenkauden valloittamalla vuonna 1492 itsenäisen islamilaisen Granadan. Pian sen 
jälkeen he lähettivät Kolumbuksen uraauurtavalle tutkimusmatkalle, jonka seuraukset 
muuttivat maailman. 
Lounas retkipäivän aikana.  
 

28.9. keskiviikko  Vapaa päivä tai Nerjan tippukiviluolat 

Aamiainen hotellissa. Vapaa päivä tai lisämaksullinen retki Nerjaan.  
 
Nerja on noin 23 000 asukkaan kaupunki 53 km Málagasta itään. Vehreän luonnon 
ympäröimä rantakaupunki on aivan Costa del Solin itäosassa. Entinen kalastuskylä on 
nykyään tyypillinen andalusialainen kaupunki, missä talot ovat vaaleita ja kadut kapeita. 
Nerjassa vieraillessa on lähes välttämätöntä käydä Balcon de Europalla, joka on 
rantakalliolla sijaitsevanmaurilinnoituksen raunioiden ja sen tykkienpäälle rakennettu 
näköalaparveke. Tänä päivänä Balcón de Europa on koko Nerjan kaupungin keskus. 
Näköalatasanteen vieressä on kaupungin upein aukio, jota ympäröivät kaupungin 
kuuluisimmat kahvilat, trendibaarit ja ravintolat. Balcon de Europan vieressä sijaitsee 
myös toinen maamerkki: El Salvadorin kirkko. Neo-barokkityylinenkirkko saatiin valmiiksi 
vuonna 1697, sen kellotorni vuonna 1724 ja sen lisäsiipi 1700-luvun loppupuolella. Kirkko 
on hyvin suosittu nerjalaisten keskuudessa sen lyömättömän sijainnin vuoksi, erityisen 
suosittu kirkko on vihkikirkkona.  
 
Vain kolmen kilometrin päässä kaupungista löytyy Cuevas de Nerja, eli Nerjan 

tippukiviluolat, jotka ovat myös Euroopan kauneimmat. Luolat löydettiin vasta 1959 ja 
sieltä on löytynyt paleoliittisia maalauksia todisteena vuosituhansien takaisesta 
ihmisasutuksesta. Luolien ulkopuolella oleva museo antaa hyvät esitiedot luolista ennen 
sisälle menemistä. Luolien iäksi on arveltu noin viisi miljoona vuotta ja niissä on ihmisten 
asutusta ollut noin 25 000 vuotta. Luolista noin yksi kolmas osa on auki vierailulle. 
Retken hinta: 68 €/hlö min 20 lähtijää. Retken kesto 5 tuntia.  

 
 
 
 



 

29.9. torstai  Lisämaksullinen retki Gibraltarille 

Aamiainen hotellissa. Tänään halukkailla on mahdollisuus lähetä lisämaksulliselle 

retkelle Gibraltarille. Kokopäiväretki Britannian merentakaiseen alueeseen, eli 
Gibraltariin. Gibraltarinsalmen sijainti Atlantin ja Välimeren välissä, Euroopan ja Afrikan 
erottajana on strategisesti merkittävä. Gibraltarin historia on hyvin mielenkiintoinen ja 
tänä päivänä alue on kutkuttava sekoitus Espanjan ja Britannian kulttuureja. Kaupungin 
vanhaan keskustaan ja sitä kautta kaupungin historiaan tutustutaan yhdessä kävellen. 
Minibussikierroksella saadaan laajempi kuva alueesta kuten Gibraltarin eteläisin kohta 
Punta Europa ja luonnonsuojelualue. Gibraltar on kuuluisa myös Euroopan ainoista 
luonnossa asuvista apinoistaan, joiden kanssa kannattaa olla varovainen ja pitää laukusta 
kiinni. Paluumatkalla nautimme lounaan. Retken hinta 135 €/hlö min 20 lähtijää. 

 
30.9. perjantai 

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus aamupäivällä. Päivä on vapaata. 
Tänään on aikaa tutustua esim. Malagan museoihin. 
 
Yhteinen illallinen, jonka jälkeen kuljetus lentoasemalle. Lähtöselvitys. 

 
1.10. lauantai 

Klo 01.15 Lähtö Finnairin reittilennolla Helsinkiin. Lentoaika 4 tuntia 30 minuuttia. 
Klo 06.45 Saavumme Helsinkiin. 
 
   ************* 
 
Hinta: min 30 lähtijää 
 1120 €/hlö kahden hengen huoneessa 
 
 min 25 lähtijää 
 1150 €/hlö kahden hengen huoneessa 
 
 min 20 lähtijää 
 1230 €/hlö kahden hengen huoneessa 
 
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 270 euroa. 
 
Hintaan sisältyy: 

- Finnairin reittilennot turistiluokassa 
- verot ja viranomaismaksut 
- ruumaan menevä matkatavara max 23 kg ja käsimatkatavara max 8 kg 
- bussikuljetukset kohteessa ohjelman mukaan 
- viiden yön majoitus mainitussa hotellissa 
- buffetaamiainen hotellissa 
- kaksi lounasta, yksi illallinen (sis. ¼ viini, mineraalivesi, kahvi) 
- opastettu kokopäiväretki Granadaan 
- sisäänpääsymaksut retkellä 
- kuulokkeet retkillä 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly: 

- muut ruokailut ja ruokajuomat 
- lisämaksullinen retki Gibraltarille, hinta 135 € min 20 lähtijää 
- lisämaksullinen retki Nerjaan, hinta 68 € min 20 lähtijää 
- ruoka-aineallergioista ja muista erikoisruokavalioista mahdollisesti veloitettavat 

lisämaksut  
- maahantulo/terveystietolomakkeen täytöstä palvelumaksu 10 €/kaavake 
- matkavakuutus ** suositellaan** 

 
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 

viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Huom. Muuttuva koronatilanne ei oikeuta 

kuluttomaan peruutukseen, jos matka muuten pystytään toteuttamaan. Suosittelemme kasvomaksien 

ja käsidesin käyttöä. Jos maahanpääsyyn edellytetään todistus negatiivisesta koronatestistä tai roko-  



 

tustodistus, vastaa asiakas itse sen hankkimisesta.   
   
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön 
muuttamiseen force majeure tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. 
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät 
ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset 
erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat viimeistään kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa 
ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista ja annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. 
Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden 
toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.   
   
 

   

    

  ~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~   
   

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy   
Kehräsaari A 212, Tampere   
info@resviaria.com     
www.resviaria.com   
Puh. 0440 477 070   
KKV 2107/06/Mj   
  
 
 


