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Yleisön, eli aikaisemmin Playa del 
Carmenissa mukana olleiden 
toiveesta järjestämme Playa del 
Carmeniin uuden kalastusmatkan. 
Matka soveltuu lomamatkaksi 
erinomaisesti myös sellaisille 
henkilöille, jotka eivät halua 
kalastaa.  

Kalastuksen kohteena ovat marliinit 
ja purjekalat, doradoja unohtamatta. 
Pääasiallinen kalastustapa on 
vetouistelu. 
Kalastuspäiviä matkan hintaan 
sisältyy viisi, ja kestoltaan ne ovat 
aina kahdeksan tuntia. 
Käytössämme olevat veneet ovat 
31-37 jalkaisia  moottoriveneitä, 
joissa on mukavuudet. Veneissä on 
täysi kalastusvarustus, mutta omien 
välineiden kokeileminen on myös 
mahdollista. Veneet on laskettu siten, 
että jokaisessa on neljä kalastavaa 
henkilöä. 

Matka sopi erittäin hyvin myös 
henkilöille, jotka eivät kalastusta 
harrasta. 
Meksikon upea Maya-intiaanien 
historia ja siihen liittyvät muinaiset 
rakennukset ovat näkemisen 
arvoisia. 
Myös luonnosta kiinnostuneille 
löytyy Playa del Camenista ja sen 
ympäristöstä monia erinomaisia 
retkimahdollisuuksia.



Matkan aika 7-23.4.2015

Matkan hinta Hotelli Maya Bric aamiaisella kahden hengen   
huoneessa, sisältäen kalastuspaketin 2835€. 
Kolmen hengen huoneessa 2755€ ja neljän hengen huoneessa 
2695€. 
Vastaavat hinnat ilman  kalastuspakettia 2070€, 1995€ tai  1950€

Hinta sisältää Reittilennot Helsingistä Cancuniin. Reitti ja aikataulut selviävät kesäkuun 
alussa 2014
Lentokenttäkuljetukset kohteessa
Majoituksen Maya Bric ***- hotellissa  aamiaisella
Suomalaisen matkanjohtajan palvelut
Kalastusta viitenä päivänä, kahdeksan tuntia päivässä, lähtöpaikkana   
Puerto Aventuras
Kuljetukset kalastusveneille ja takaisin
Välipalaa ja virvoitusjuomia kalastuksen aikana
Kalastuksessa annettavat juomarahat

Lisämaksusta Retki Kuubaan: Kahden yön/kolmen päivän retki Havannaan,Kuubaan. 
Retken hintaan sisältyy lennot, majoitus, ohjelma sekä tarvittavat viisumi-  

   ja vakuutusjärjestelyt. Kuuba on laitettu ohjelmaan retkityyppisenä,  
koska meno- tai paluumatkan yhteydessä toteutettuna se nostaisi   
lentohintaa huomattavasti, ja myöskään kaikki eivät mahdollisesti halua 
tätä osiota. 
Kuuban osuus, vähentää sinne lähtijöiden osalta yhden kalastuspäivän.  
Kuuban retken hinta 580 €. Kalastuspaketin varanneet ja maksaneet  
saavat retken hinnasta hyvitystä 85€.

Meksikon sisäisiksi retkiksi on alustavasti valittu kaksi kokopäiväretkeä: 
Chichen Itza’n Maya- ajan historialliset rakennukset, sisältäen  
uintimahdollisuuden luolajärvessä, ja sekä Tulum, jossa ovat ehkä   
suurimmat rannikolla olevat Maya-ajan muinaisrakennukset.  Tulumin   
jälkeen mennään iltapäiväksi Xelhan vesipuistoon viettämään  
aikaa	ruokaillen,	juoden,	uiden	tai	vaikkapa	delfiinien	kanssa	uiden		
(lisämaksusta). Kaikkiretket lisämaksusta.

Varaukset Sarotour/ Pauli Gröhn 0500-811890 tai pauli@sarotour.com tai   
pauli.grohn@pp.inet.fi		tai		Seitala/Jupe	Lohi	0400-894114	tai	jupe@	
seitala.fi

Maksut Vuoden 2015 matkan varausmaksu 1000€ kesäkuun 2014 alkupuolella. 
Seuraava maksu 800€ 30.11.2014 ja loppumaksu 28.02.2015

HUOM! Edulliset matkojen hinnat edellyttävät lentoyhtiöiden edullisinta   
hintaluokkaa, jossa on paikkoja rajoitettu määrä. Tästä johtuen   
matkan varausmaksu käytetään heti lentolipun maksuun, ja sitä ei voi 
peruuttaa. 
Suosittelemme kattavan matkavakuutuksen ottamista ennen  
varausmaksun suorittamista. 

Lisätiedot Pauli Gröhn
Viranomaistiedotteet	www.formin.fi	(ulkoministeriö)	ja	www.thl.fi			
(terveysviranomaiset)



Matkaohjelma (alustava)
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reitti selviävät kesäkuun alussa 2014, jolloin seuraavan vuoden hinnat   
ja aikataulut ovat selvillä. Saavumme saman päivän iltana perille   
hotelliimme Playa del Carmenissa.
Aamiainen ja infotilaisuus kohteesta ja sen mahdollisuuksista. 
Aamiainen. Kalastusta
Aamiainen. Vapaata
Aamiainen. Kalastusta
Aamiainen. Kokopäiväretki Chichen Itzaan. Niille, jotka olivat siellä  
viimeksi on  tarjolla vaihtoehtoretki. Retkikohde seuraavassa tiedotteessa. 
Aamiainen. Vapaata
Aamiainen. Kalastusta niille, jotka eivät lähde Kuubaan. Kuubaan lähtö. 
Aamiainen. Tulum ja Xelha, kokopäiväretki. Viimeksi olleille  
vaihtoehtoretki
Aamiainen. Vapaata. Kuubassa kävijät palaavat
Aamiainen. Vapaata. 
Aamiainen. Kalastusta
Aamiainen. Kokopäiväretki. Aihe seuraavassa tiedotteessa
Aamiainen. Kalastusta
Aamiainen. Vapaata
Aamiainen ja lähtö lentokentälle
Saapuminen Helsinkiin



Hotelli Maya Bric ***-

Hotellimme sijaitsee aivan Playa 
del Carmenin keskustassa 
viidennellä avenuella vain 
korttelin päässä hiekkarannasta. 
Hotellilla on oma trooppinen 
sisäpiha-alue, jossa sijaitsee 
uima-allas ja aurinkoterassi. 
Hotellissa on buffetaamiainen, 
joka muodostuu meksikolaisesta 
ja kansainvälisestä ruuasta. 
Hotellin yleisillä alueilla toimii 
ilmainen Wi-Fi.  

Vastaanotto on auki 24 tuntia. 
Aulassa on pankkiautomaatti, ja 
hotelilla on pesulapalvelut.
Huoneissa on ilmastointi, 
tallelokero, kylpyhuone suihkulla, 
taulutelevisio kaapelikanavilla sekä 
parveke tai terassi. 

Hotellin huoneet ovat samanlaisia varustettuna  
kahdella king-size sängyllä, joten kolmen- ja 
neljänhengen hinta perustuu kahteen sänkyyn.
5th  Avenue on Playa del Carmenin pääostos- ja 
ravintolakatu. Iltaelämä on vilkasta kadun 
ravintoloissa ja myymälöissä, mikä saattaa 
aiheuttaa meluhäiriötä huoneisiin.
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