
Kalastusmatka Gran Canarialle, 
Playa del Inglesiin 17-28.3.2015

Kevään 2015 edullinen 
kalastusreissu suuntautuu Playa 
del Inglesiin, Maspalomakseen, 
jossa on mahdollisuus mm. 
tonnikalan pyyntiin.  
Saaliin saantivarmuus määrittyy 
juuri tonnikalojen saapumisen 
mukaan, ja jos niitä on, niin 
muutkin tutut lajit ovat paikalla. 
Majoituksena on Koala 
Garden Suitesin studiot, joissa 
keittomahdollisuudet. Aamiaisen 
voi lunastaa lisämaksusta. 
Veneet ovat  31-35 -jalkaisia ja 
hinnat on laskettu 4-5 henkilön 
mukaan venettä kohti. Satamana 
toimii Pasito Blanca Marina.



Ajankohta  17-28.03.2015
Matkan kesto   11 päivää matkoineen
Matkan hinta   Kalastuksella 1595,00 henkilöltä kahden hengen studiossa ja   
   ilman kalastusta 995,00
Hinta sisältää  Lennot Helsinki  - Las Palmas – Helsinki
   Lentokenttäkuljetukset kohteessa
   Majoituksen kahden hengen studiossa
   Kalastuksen 4 päivää, 7 tuntia päivässä ja lounaspaketin sekä   
   virvoitusjuomia
   Kuljetukset satamaan ja takaisin
Lisämaksusta  Aamiainen 50€ henkilöltä
   Yhden hengen huoneen lisämaksu 250€

Matkaohjelma
17.3.2015  Kokoontuminen aamulla Helsinki-Vantaa lentoasemalla. Lähtö  
   reittilennolla joko suoraan tai välilaskun kautta Las Palmasiin.  
   Kuljetus hotellille.
18.3.2015 Vapaata ja yhteistä hauskanpitoa
19.3.2015 Kalastuspäivä
20.3.2015 Vapaata
21.3.2015 Kalastuspäivä
22.3.2015 Vapaata
23.3.2015 Kalastuspäivä
24.3.2015 Vapaata
25.3.2015 Vapaata
26.3.2015 Kalastuspäivä
27.3.2015 Vapaata
28.3.2015 Lähtö aamupäivällä lentoasemalle 
   ja paluu Helsinkiin puolen yön maissa

   Vapaapäivinä voimme järjestää retkiä saarella riippuen    
   halukkuudesta ja osanottajien aikaisemmasta kokemuksesta   
   matkakohteessa.

Varaukset		 Sarotour/Pauli	Gröhn	0500-811890,	pauli.grohn@pp.inet.fi		tai		
   pauli@sarotourism.com tai
	 	 	 Jupe	Lohi		0400-894114	tai	jupe@seitala.fi	
Maksut  Varauksen yhteydessä 600€ henkilöltä ja loppumaksu 10.2.2015
Huom!  Edulliset matkojen hinnat edellyttävät lentoyhtiöiden edullisinta  
   hintaluokkaa, jossa on paikkoja rajoitettu määrä, eikä niissä ole  
   peruutusoikeutta. Varausmaksulla ostamme lentoliput eikä niitä  
   voi peruuttaa. Tämän vuoksi suosittelemme kattavan    
   matkavakuutuksen ottamista ennen varausmaksun  suorittamista.
Lisätiedot  Pauli Gröhn



Géminis, 2, 35100 
Maspalomas, Espanja 

Trooppisen puutarhan 
ympäröimät viehättävät 
huoneistot sijaitsevat 
ulkouima-altaiden ja 
terassien ympärillä. 
Jokaisessa Koala 
Garden Suites 
-huoneistossa on  valoisa 
oleskelu- ja ruokailutila 
sekä minikeittiö, johon 
kuuluu jääkaappi ja 
mikroaaltouuni. Lisäksi 
parveke tai terassi, taulu-
tv sateliittikanavineen ja 
ilmastointi.
Tallelokerot ovat käytettävissä lisämaksusta. Huoneen koko on 30 m2. Kaksi yhden 
hengen vuodetta, jotka voi yhdistää. Ei lisävuodemahdollisuutta

Koala Garden –kompleksissa on ravintola 
ja baari sekä pieni kuntosali, pesula ja 
minimarket. Lapsille on leikkipaikkoja 
sekä sisällä että ulkona. Vastaanotto 
on	 auki	 24	 h.	 Wi-fi	 yleisissä	 tiloissa	
lisämaksusta. 
Koala Garden Suites sijaitsee 4 km 
päässä Playa del Inglésistä ja 5 minuutin 
ajomatkan päässä Maspalomasin 
golfkentältä. Lähellä on ostoskeskus sekä 
Maspalomasin ranta.

Koala Garden Suites 
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