
KALASTUSMATKA PORTUGALIN 
KUKKAISSAARELLE MADEIRALLE

25.04.-03.05.2014

Kevään 2014 matkamme suuntautuu Madeiran saarelle 
tonnikalajahtiin. Matkan ajankohta on 25.4.-3.5.2014, 
jolloin isojen tonnikalojen lisäksi on mahdollisuus saada myös 
miekkakaloja. Marliinejakin voisi syöttiin tarttua, vaikkakin 
niiden paras mahdollinen kausi alkaa vasta toukokuun 
loppupuolella.
Veneet ovat hieman tavallista suurempia, 38-45 jalkaa, ja 
tarkoitus on, että veneessä on 6 kalastajaa. Lisäksi veneeseen 
mahtuu myös pari ei kalastavaa henkilöä. Mukaan voi siis 
lähteä myös katsomaan mitä merellä tapahtuu, kun kala 
iskee, tai muuten vain ihailemaan saarta mereltä käsin.

Kalastuspäiviä 
on neljä, 

jokainen niistä 
on seitsemän 

tunnin mittainen. 
Matkalle voi 

lähteä myös ilman 
kalastuspakettia 

ja nauttia 
auringosta, 

upeista 
maisemista 

sekä Madeiran 
vieraanvaraisesta 

kulttuurista. 



Matkan aika: 
  25.04.-03.05.2014
Matkan kesto:        
  8 päivää perjantaista seuraavaan lauantaihin. Paluu Helsinkiin aikaisin    
  sunnuntaiaamuna kello 04.45
Matkan hinta:        
  1595 € kalastavalta henkilöltä ja 1095 € ei kalastavalta.
Lisämaksusta:
  Huone, jossa on pieni keittosyvennys, 20 € henkilöltä (suosittelen)
  Yhden hengen huonelisä 80 € 
Hinta sisältää: 
  Reittilennot Portugalin kansallisella lentoyhtiöllä TAP:lla Lissbonin    
  kautta Funchaliin.
           Lentokenttäkuljetukset kohteessa
  Majoituksen kahden hengen huoneissa
           Mannermainen aamiainen (huom. kahvia, teetä, hilloa ja voita sekä leipää)
           Kalastusta neljänä päivänä 7 tuntia, 6 henkilöä veneessä. 
  Veneessä eväspaketti ja joitakin virvoitusjuomia, mutta oluet yms. on 
           hankittava itse tai annettava toimeksiannoksi.

Matkaohjelma:
25.4.14 Kokoontuminen Helsinki-Vantaa lentoasemalla kello 04.00 perjantaiaamuna.  
  Kone lähtee kello 05.30. Koneen vaihto Lissabonissa ja tulo Funchaliin kello   
  11.05 paikallista aikaa. Kuljetus hotelli Bravamariin, Ribeira Bravan kylässä.   
  (hotelli sijaitsee n. 25 minuutin päässä Funchalista, saaren pääkaupungista)
26.4.14 Aamiainen.  Kalastusta.
27.4.14 Aamiainen.  Vapaata. Pyritään järjestämään saareen tutustumisretki. Tästä   
  lisätietoja myöhemmin.
28.4.14 Aamiainen, Kalastusta
29.4.14 Aamiainen.  Vapaata
30.4.14 Aamiainen. Kalastusta
01.5.14 Aamiainen. Kalastusta
02.5.14 Aamiainen. Vapaata / kalastuksen varapäivä
03.5.14 Aamiainen. Huoneiden luovutus puolelta päivin. Lähtö lentoasemalle n. kello   
  16.00 Kone lähtee kello 19.00, koneenvaihto Lissabonissa ja tulo Helsinkiin   
  kello 04.45 sunnuntaiaamuna

Varaukset ja lisätiedot matkasta:
  Saro Tourism /Pauli Gröhn 0500-811890 tai pauli@sarotourism.com tai 
	 	 pauli.grohn@pp.inet.fi	
Maksut:  
  Varausmaksu 450 € henkilöltä. Tällä osuudella lunastamme lentoliput heti,   
  ja koska ne perustuvat edullisimpiin hintoihin, niissä ei ole peruutusoikeutta.   
  Kattavan matkavakuutuksen ottaminen on suositeltavaa. Loppumaksu erääntyy  
  30.01.2014.



Bravamar

Hotelli Bravamar sijaitsee pienessä Ribeira Bravan kylässä, upeissa maisemissa meren ja 
vuorten välissä. Lyhyen kävelymatkan päässä ovat kaikki paikalliset palvelut, kuten ostospaikat, 
nettikahvila, museot, apteekki ja terveyskeskus sekä bussipysäkki, josta kulkevat bussit eri 
puolille Madeiran saarta. Saaren pääkaupunkiin Funchaliin on 25 minuutin bussimatka.
Uima-allas auringonottoterasseineen sijaitsee hotellin katolla, josta on esteetön näkymä suoraan 
merelle. Hotelliasukkaiden käytössä on myös pieni kuntosali. 
Huoneista on näkymä joko merelle, kaupungille tai vuoren rinteille. 

Hotellin osoite: Gago Coutinho E Sacadura Cabral 2-A, 
Ribeira Brava 9350-217



SARO TOURISM
21, Genclik Yolu,  

PK 192,Famagusta North Cyprus.
Pauli Gröhn

Puh: +358 500 811890 / 0500 811890
e-mail: pauli.grohn@pp.inet.fi 

e-mail : pauli@sarotourism.com
web :    www.sarotourism.com


