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                                         JÄRVIRADION KUULIJAMATKA 

 

    ESPANJAAN JUMBO BUSSILLA  
                          YHTEISTYÖSSÄ MATKATOIMISTO SOILETOURS 
 
                                                     17.4.-4.5.2022 
                                                (Espanjassa 22-28.4.2022) 
 
Bussi kiertomatka Euroopan halki toteutetaan Koronaturvallisesti Jumbo Bus Oy:n uudella 
kaksikerroksisella Suomen suurimmalla 92-paikkaisella linja-autolla sekä Finnlinesin aluksilla. 
 
Osallistu nyt ainutlaatuiselle matkalle Espanjaan!  
Nauti mahtavista maisemista matkalla halki Euroopan ja mielenkiintoisista retkikohteista. 
 
Reitti: 
17.4.2022Helsinki-Travemunde  17:00-21:30 (18.4.) 
3.5.2022. Travemunde-Helsinki   03:30-09:30 (4.5.) 
 
Travemünde-Torrevieja-Fuengirola-Travemünde- menopaluu tai  
yhden suuntainen matka linja-autolla 
 

 
Menomatka: 

 
17.4. Sunnuntai  Helsinki-Travmunde     

Helsingissä lähdemme Kampista Matkahuollon kaukoliikenteen laiturista nro. 10 bussi lähtee kohti  
Vuosaaren satamaa ja Finnlinesin laivaa. Laivaan päästään klo 15.15 alkaen.  
Laivaan nousu ja lähtöselvitys. Valinnainen illallinen tarjolla laivalla klo 18:30 alkaen.  

 
18.4. Maanantai  Meripäivä-Travemunde-Wolfsburg  
Meripäivä. Valinnaiset ruokailut; brunch tarjolla klo 09:30-13:00 ja illallinen 18:30-20:00 
Illalla saavutaan Travemundeen klo 21:30. Laivasta poistumisen jälkeen matka jatkuu linja-autolla Wolfsburgiin,  
jossa majoittautuminen hotelliin. (Ajomatka n. 300 km) 

 
19.4. Tiistai   Wolfsburg-Autostadt/Volksvagen tehtaat-Mulhouse 
Aamiainen hotellilla. Vierailu maailman suurimman autontuottajan Volkswagenin tehtaalla. (2 kierrosta sis.matkan 
hintaan), joka jälkeen aikaa lounaalle. Vierailun jälkeen matka jatkuu kohti Mulhousea, (R), ja  
majoittautuminen hotelliin. Ilta vapaata. (Ajomatka n. 675 km) 
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20.4. Keskiviikko Mulhouse-Mersault-Lyon 
Lähtö hotellilta klo 08.00. Klo 14:00 viinitilavierailu ja 6 viinin maistajaiset (sis. matkaan).  
CHÂTEAU DE MERSAULT https://www.chateau-meursault.com/en/ 
Viinitilalta matka jatkuu Lyoniin(R) ja majoittautumien hotelliin, ilta on vapaata.  
(Ajomatka n. 384 km) 
 
21.4. Torstai   Lyon-Tarragona  
Lyonista matkamme jatkuu Espanjan puolelle Tarragonaan(E), jonne saavutaan n. klo 17.30. 
Ilta vapaata. (Ajomatka n. 729 km) 
 
22.4. Perjantai  Tarracona-Torrevieja-Fuengirola 
Viimeinen bussi matkapäivä alkaa klo 07.30 kohti Torreviejaa ja Fuengirolaa.  
Torreviejaan saavutaan. klo 14.30 ja Fuengirolaan n. klo 21.30.  
(Ajomatkat Torreviejaan n. 482 km ja Fuengirolaan n. 963 km.) 
 
Fuengirolassa ollaan seuraavat kuusi (6) yötä, 22-28.4.2022.  (Fuengirolan majoitus erikseen) 
 
Paluumatka 
 
28.4. Torstai  Fuengirola-Torrevieja-Ocana  
Lähtö aamulla klo 07.00 kohti Torreviejaa, jossa pysähdys n. klo 13.00, ja pieni tauko.  
Matka jatkuu kohti Ocanaa (E), jossa majoittautuminen n. klo 19.45.  
(Ajomatka n. 881 km) 
 
29.4. Perjantai   Ocana-Bilbao-San Sebastian 
Ocanasta matka jatkuu Bilbaoon (E), jossa vierailu klo 15:45 Guggenheim museossa.  
Museovierailun jälkeen matka jatkuu San Sebastianiin ja majoittuminen hotelliin. 
(Ajomatka n.  558 km) 
 
30.4. Lauantai   San Sebastian-Bordeaux-Poitiers 
San Sebastianista matka jatkuu kohti Poitiersin (R) kaupunkia, jossa majoittautuminen hotelliin.          
Matkan varrella päivän aikana pysähdytään mm. Bordeauxissa.  
(Ajomatka n. 488 km) 
 
1.5.  Sunnuntai  Poitiers-Château de Cheverny-Breda 
Poitierista lähdemme klo 08.00 kohti Château de Chevernyä, jossa linnakierros.  
Linnavierailun jälkeen klo 12.30 matka jatkuu Bredaan. (A) (Ajomatka n. 778 km). 
 
2.5. Maanantai  Breda-Almere-Travemunde   
Lähdemme klo 08:00 kohti Almerea, jossa Retki Floriade Expo 2022 näyttelyyn. 
Huhtikuusta 2022 alkaen Almeren kaupunki (noin kolmisenkymmentä kilometriä Amsterdamista itään) on  
puolen vuoden ajan kansainvälisen Floriade Expon näyttämö.  
 
Floriade on aina kymmenen vuoden välein Alankomaissa järjestettävä suurtapahtuma. Se ei ole pelkästään kaunis  
ja inspiroiva puutarha-alue jota katsella, vaan kyse on todella moniulotteisesti puutarhaviljelyyn ja –talouteen sen  
eri kanteilta pureutuvasta näyttelystä.   
 
Maataloudesta ja puutarhatuotannosta tunnettu Hollanti tuo näyttelyssä tarjolle viimeisintä osaamistaan,  
mutta sen lisäksi nelisenkymmentä muutakin maata esittäytyvät omissa paviljongeissaan.  
 
Alue koostuu pysyvistä elementeistä sekä vaihtuvista näyttelyistä. Kaikki osallistujat ovat periaatteiltaan  
sitoutuneet Floriaden julkaisemaan neljään pääteemaan:  
 

https://www.chateau-meursault.com/en/
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• Lisää vihreää kaupunkeihin  
• Kaupunkien ravinnontuotanto 
• Kaupungeista terveempiä elinympäristöjä 
• Kaupunkien energiantuotanto 
 
Massiivinen kasvihuonekompleksi, mallipuutarhoja, näyttelypaviljonkeja, workshopeja, luentoja – 
kaikki kestävän ja vastuullisen kehityksen ajatuksiin ja innovaatioihin pohjautuen.   
 
Arboretum on aakkosjärjestyksen mukaan luokiteltu kasvien ja puiden elävä kasvio, jonka halki kävellä.  
 
Taattu vetonaula on Floriaden yli kulkeva köysirata, josta käsin esteettömät näkymät koko alueelle.  
Vierailijoille on tarjolla myös taidetta, kulttuuriohjelmaa sekä ravintolapalveluita.  
 
Kun näyttely sulkeutuu, alueesta muotoutuu uusi kaupunginosa, Hortus: kestävän kehityksen periaatteiden  
mukaisen suunnitelman ja luontoa kunnioittavan rakentamisen keinoin toteutettava vihreä osa Almerea. 
 
Vierailun jälkeen ajetaan kohti Travemundea. Aikataulun puitteissa ennen laivaan nousua pysähdys ostoskeskukseen 
(Citti Markt). Lähtöselvitys ja laivaan nousu n. klo 22/23 lähtien. Majoittuminen. (Ajomatka n. 632 km). 
 
3.5. Tiistai    Travemunde-Meripäivä 
Laiva lähtee Travemündesta klo 03:00.  
Meripäivä. Lisämaksullinen Brunch tarjolla klo 09:30-13:00 ja illallinen klo 18:30-20:30. 

 
4.5. Keskiviikko   Helsinki  
Lisämaksullinen aamiainen saatavilla. Saavutaan Vuosaaren satamaan klo 09.00. Matka päättyy Kamppiin  
Matkahuollon kaukoliikenteen terminaaliin. Muualta Suomesta matkaan tulleet jatkavat matkaa  
Jumbo Bussin kyydissä. 
 
     
Laivamatkat: 
17.4.2022 Helsinki-Travemunde 17:00-21:30 (18.4.) 
3.5.2022 Travemunde-Helsinki 03:30-09:30  (4.5.) 
 
Majoitukset: 
WOLFSBURG 18-19.4. 
Leonardo Hotel Wolfsburg City Center *** 
Leonardo-hotels.com 
 
MULHOUSE  19-20.4.  
HÔTEL DU PARC **** 
www.hotelduparc-mulhouse.com 
 

LYON 20.-21.4. 
Golden Tulip Lyon Ouest HTL & SPA **** 
https://lyon-ouest.goldentulip.com/en-us/ 

 

TARRACONA  21-22.4. 
Imperial Tarracona **** 
www.h10hotels.com 

OCAÑA/MADRID 28.-29.4. 

SAN SEBASTIÁN 29.-30.4. 
Hotel Ilunion San Sebastián **** 
https://www.ilunionhotels.co.uk/hotel-ilunion-san-sebastian-in-san-
sebastian/ 

POITIERS 30.4.-1.5. 
LE GRAND HOTEL DE POITIERS **** - BEST WESTERN 
contact@grandhotelpoitiers.fr 
 
BREDA 1-2.5. 
Bastion Hotel Breda *** 
www.bastionhotels.com 

 
 
 

http://www.hotelduparc-mulhouse.com/
https://lyon-ouest.goldentulip.com/en-us/
http://www.h10hotels.com/
https://www.ilunionhotels.co.uk/hotel-ilunion-san-sebastian-in-san-sebastian/
https://www.ilunionhotels.co.uk/hotel-ilunion-san-sebastian-in-san-sebastian/
mailto:contact@grandhotelpoitiers.fr
http://www.bastionhotels.com/
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Uusi 92 paikkainen bussi on 42% ympäristöystävällisempi matkustajaa kohden,  
kapasiteetti = “kaksi linja-autoa yhdessä”.  
Matkusta Jumbo Bussilla ja teet ympäristöteon. 

Turistibussimme on varustettu HISPACOLD ECO3 - ilmanpuhdistimilla.  

Laitteisto on Euroopassa valmistettu ja ollut useamman vuoden käytössä esimerkiksi:  

metroissa ja Espanjan puolustusvoimilla. 

Järjestelmä täyttää UNE. 100012-luokituksen ja laite neutralisoi mikro-organismeja,  

bakteereja, allergeeneja (allergisen reaktion aiheuttajia). 

Toiminta perustuu riittävän otsonimäärän ja negatiivisten ioneiden muodostumiseen,  

mikä tuhoaa biologisia epäpuhtauksia, bakteereja, viruksia, hometta, ja vähentää infektioriskiä,  

lisää happipitoisuutta sekä pitää sen sopivalla tasolla. 

Laitteiston on tutkinut mm. turvallisuuteen erikoistunut Espanjan Puolustusministeriön alainen INTA.  

Puolueettomien testien perusteella tämä ilmanpuhdistin onnistui poistamaan koronaviruksia  

(Sars-Cov-2) jopa 99,7% teholla. Olemme myös lisänneet kattoon lisäpuhaltimet (4 kpl), jotka poistavat sisäilmaa 

suoraan ulos ja vastaava korvausilma otetaan ulkoa, näin ilma vaihtuu nopeasti. 

 

MENOPALUU 17.4.-4.5.2022  
 
2 HH SISÄHYTISSÄ: 1.897€/HLÖ    
2 HH IKKUNAHYTISSÄ 1.977€/HLÖ  
 
1 HH SISÄHYTISSÄ: 2.376€/HLÖ   
1 HH IKKUNAHYTISSÄ 2.452€/HLÖ  

 

MENOMATKA 17-22.4.2022  (yhden suuntainen) 
 
2 HH sisähytissä: 1.311€/hlö    
2 HH ikkunahytissä 1.332€/hlö  
 
1 HH sisähytissä: 1.565€/hlö   
1 HH ikkunahytissä 1.607€/hlö  

 

 

PALUUMATKA 28.4.-4.5.2022 (yhden suuntainen)   
 
2 HH sisähytissä: 1.397€/hlö    
2 HH ikkunahytissä 1.421€/hlö  
 
1 HH  sisähytissä: 1.648€/hlö    
1 HH ikkunahytissä 1.696€/hlö  

 

 
 
Matkan hinta sisältää: 
-Matkan varrella majoituksen turistiluokan 
hyvätasoisissa hotelleissa aamiaisilla 
 
-Laivamatkat valitussa hyttiluokassa veroineen (saunat 
ja poreammeet sekä kuntosali vapaasti käytettävissä) 
 
-Oma bussi Helsingistä lähtien koko matkan ajan 
 
-Kuljettaja/matkanjohtaja mukana huolehtimassa 
käytännön järjestelyistä  
 
-Ohjelman mukaiset vierailukohteet  
 
-Alv    
                         
Matkan hintaan ei sisälly ateroita/juomia, majoitusta 
Fuengirolassa, matkustaja- matkatavaravakuutusta. 
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Yleistä 
Matkan aikana kuljettajat hoitavat matkanjohtajan palvelut.  Annetut majoituspaikkakunnat ovat viitteellisiä.  
Matkaohjelma ajoaikojen ja retkien keston osalta on suuntaa antava. 
Matkan aikana pysähtelemme sopivin väliajoin jaloittelemaan ja virkistäytymään.  
Matka ei sisällä aterioita laivalla tai matkan aikana. (Poikkeuksena hotelleissa aamiset). 
Laivan hytit 2-3 hlön hyttejä, hotellit 2 tai1 hengen huoneissa aamiaisilla. Saatavilla nais- ja miespaikkoja. 
Mikäli toista nais-/miespaikalla matkustavaa ei pystytä vahvistamaan matkalle lähdettäessä,  
matkatoimisto ei vastaa yhden hengen huone lisästä aiheutuvasta kulusta. 
Hinta edellyttää min. 60 hlöä. Lähtökirje ja matkadokumentit lähetetään n. 2 viikkoa ennen matkan alkua.  
Ohjelma sitoumuksetta. 
 
Maksu- ja peruutusehdot: 
Ennakkomaksu 200 €/hlö. Varaukset 4.3.2022 mennessä. Loppumaksu 36 vrk ennen matkaa. 
Peruutuskulu 50 €/hlö 11.3. saakka, jonka jälkeen peruutuskulut 100% . 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä annettavat tiedot: 
Mukaan otettava matkapuhelinnumero: 
Etu- ja sukunimi: (kuten teillä on passissa) 
Kansalaisuus: 
Syntymäaika (pp.kk.vvvv): 
Syntymäpaikka: 
Passin tai henkilökortin numero: 
-„- voimassoloaika: 
-„-myöntämispaikka- ja aika: 
 
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta 
oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain 
periaatteita. 
 
Matkan lisätiedot: TEP Tour Service Oy 
Toni Paussu, puhelin: +358 40 555 3885 
 
Varaukset: s-postilla: info@soiletours.com tai puhelin: +358 9 4129344  
Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä SoileTours Oy Ltd. 
www.soiletours.com. KKV 3725/00/MjU    SMALL 24995 
 
Perheyritys SoileTours Oy Ltd. on vuonna 1989 perustettu on Kuluttajaviraston rekisteröimä matkailualan 
ammattilainen, joka on erikoistunut räätälöityihin ryhmämatkoihin, yhdistys, lukija-ja kuuntelijamatkoihin 
sekä risteilyihin. 
 
 
 

mailto:info@soiletours.com
http://www.soiletours.com/
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