
 

 

                                          
 
Uusi Sea Cloud Spirit 22-26.10.2022 Pidennetty luxus viikonloppu purjelaivalla 
Palma de Mallorca-Ibiza-Valencia                                                                             
   
Sea Cloud rakennettiin aikoinaan maailman upeimmaksi ja kauneimmaksi purjealukseksi ja sen 
tavoitteena oli luoda jotakin aivan ainutlaatuista. Sisaralus Sea Cloud II teki neitsytmatkansa  
vuonna 2001, ja osoitti täyttävänsä täysin rakennuttajiensa erittäin korkealle asetetut tavoitteet.  
Aluksen ominaisuuksissa toteutuvat perinteisen purjehduksen romantiikkaan ja mukavuuteen  
liittyvät toiveet täydellisesti. Tähän perheeseen liittyy syksyllä 2021 Sea Cloud Spirit,  
jossa kolmemastoparkin klassinen tyylikkyys ja korkealaatuiset materiaalit sekä nykyaikaiset 
parvekkeelliset hytit ovat uusi ja jännittävä vaihtoehto kokeneillekin risteilijöille. 
 

  
 
Illallinen upealla purjealuksella on "suuri" tapahtuma, joka tarjoillaan henkilökohtaisesti ja parhaalla 
mahdollisella ammattitaidolla. Raaka-aineet hankitaan mahdollisimman tuoreina paikallisista 
kauppahalleista ja toreilta ja niiden laatua valvoo laivan pääkokki.  
Matkustajien yhteiset tilat kuten ravintolat sekä yläkansi noudattavat aluksen yleisilmettä ja luo 
matkustajalle vaikutelman menneitten aikojen merihenkeen kuuluneesta hienostuneesta ja  
rentouttavasta ylellisyydestä. Liikunnallisille matkustajille laiva tarjoaa paljon mahdollisuuksia. 
Perätasanteelta pääsevät vesihiihtäjät, uimarit ja snorklaajat vaivatta omaan elementtiinsä.  
Yläkannen pituus on riittävä vaikkapa aamulenkkiin, jota täydentävät aluksen kuntosali ja sauna. 
Risteilyyn sisältyy täysihoito, myös ruokajuomat!  
Halukkaat voivat pidetään lomaansa yöpymällä ennen tai jälkeen risteilyn Espanjassa.  
 

    
Sea Cloud Spirit; Pituus 138 m, Leveys 117,20 m., Syväys 5,65 m. 
Purjeita 28, Korkein masto 57,90 m. Matkustajia max 136, 69 hyttiä, miehistöä n. 85. 
 

Yleiset tilat: Hissit, kirjasto, aurinkokansi, Lido Baari ja bistro, ravintola, pianobaari. Kauneushoitola (mm. 
kampaamo ja suomalainen sauna), kuntoilutilat, laituri vesiurheiluun. 
 

Hytit: Puhelin, televisio, wifi, tallelokero, hiustenkuivaaja, minibaari, kahvinkeitin.  
Kylpyhuoneissa kosmetiikkaa, kylpytakit risteilyn ajaksi. 
 



 

 

1. päivä La 22.10.  Helsinki-Palma De Mallorca   Laiva lähtee 23:00 
Lentokenttämuodollisuuksien jälkeen kuljetus satamaan ja laivaan nousu. 
Tervetulo- cocktailit ja illallinen laivalla. 
Laiva nostaa ankkurin iltavalaistuksessa ja risteily alkaa. 
 

2. päivä Su 23.10.  Ibiza City  Laiva saapuu 16:30 
Aamiainen, lounas, illallinen. Päivä aikaa nauttia aurinkokannella tai laivan hemmoitteluhoidoissa. 
Iltapäivällä mahdollisuus osallistua varustamon retkille tai tutustua kohteeseen omatoimisesti  
 

3. päivä Ma 24.10.  Ibiza City    Laiva lähtee 13:00 
Aamiainen, lounas, illallinen. 
Aamupäivällä mahdollisuus osallistua varustamon retkille tai tutustua kohteeseen omatoimisesti. 
Iltapäivällä aikaa nauttia laivan ensiluokkaisesta palvelusta tai vaikka kuntoilla ja saunoa. 
 

4. päivä Ti 25.10.  Valencia  Laiva saapuu 13:00 
Aamiainen, lounas, illallinen. Aamupäivällä aikaa nauttia laivan ensiluokkaisesta palvelusta. 
Iltapäivällä mahdollisuus osallistua varustamon retkille tai tutustua kohteeseen omatoimisesti. 
Illalla cokctailtilaisuus. 
 

5.   päivä Ke 26.10.  Valencia-Helsinki 
      Aamiaisen jälkeen jätämme jäähyväiset laivalle. Kuljetus lentokentälle. 

   
Hintaan sisältyy: 
*Lennot turistiluokassa  
*Kuljetukset lentokenttä-satama-lentokenttä 
*Risteily valitussa hyttiluokassa 
Risteilyllä 
*runsas täysihoito, 6 ateriaa päivässä. Kaikki ateriat laivalla/aamiainen, lounas,  
  päivällinen, iltapäiväkahvi/tee ja iltapala 
* Ruokajuomat lounaalla ja illallisella, pöytäviinit, olut, virvoitusjuomat 
* Alkoholittomat juomat tarjolla laivalla koko risteilyn ajan 
* Tervetulo Samppanjapullo hytissä 
* Hedelmiä hytissä 
* Satamamaksut 
* Arvonlisävero 
* Palvelurahat (tipit) 
* Suomalainen matkanjohtaja huolehtimassa käytännön järjestelyistä 
 
Hintaan ei sisälly: varustamon valinnaiset retket, muut juomat, henkilö- tai matkatavaravakuutukset 
 
Täysihoitoristeilyn arvioitu hinta * jaetussa kahden hengen hytissä: 
3.049 Eur/hlö F-Superior yhden hengen hytti  
3.198 Eur/hlö E-Superior ulkohytti 
3.649 Eur/hlö D-De Luxe ulkohytti 
4.209 Eur/hlö C-De Luxe lido ulkohytti 
4.789 Eur/hlö B-Junior Suite parvekkeella  
A-Owner suite parvekkeella (pyydettäessä) 
 



 

 

Lennot * (matkan hinta ja lentoaikataulut vahvistuvat, kun lennot tulevat varattaviksi n. 11 kk ennen) 
22.10. Helsinki-Palma de Mallorca 
26.10. Alicante-Helsinki 

 

 
 
 
Risteily sekä retket ovat kansainvälisiä (englanninkielisisä). Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
”Hyvä Tietää”-lehtinen sisältäen kokoontumisohjeen lähetetään n. 3 viikkoa ennen matkan alkua. 
Matkan peruutusehdot ovat varausvahvistuksen ja laskun liitteenä.  
 
SoileTours Oy Ltd. matkanjärjestäjä/matkanvälittäjä on asettanut matkapalveluyhdistelmien laissa (921/2017) tarkoitetun 
vakuuden Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki. Rekisteritunnus 3725/00/MjU. 
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen 24955.  
Puhelin: 09-4129344. Sähköposti: info@soiletours.com. Kotisivu: www.soiletours.com. 
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