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Ti-Ti 24.1.-7.2.2023 Gloria Palace Amadores**** 
Puerto Rico, Gran Canaria 

Gloria Palace Royal Hotel & Spassa asut uniikilla paikalla Amadoresin vaalean hiekkarannan äärellä. 
Hotellin sijainti korkealla varmistaa upeat näköalat rannalle hotellin eri osista. Lomanautintosi 
varmistamiseksi hotellilla on infinityallas, aurinkotuolit kahdelle, useita ravintoloita ja baareja. 
Kun kaipaat aktiivisempaa menoa, on hotellilla kuntosaleja – yksi sisällä ja toinen ulkona. Treenaamisen 
jälkeen on ihana nauttia uintihetkestä spa-osaston rentouttavassa sisäaltaassa tai vaikka spa-hoidossa. 
Gloria Palace Royal Hotel & Spalla on yksi buffetravintola ja yksi à la carte -ravintola. Viimeksi mainitusta 
on näköala merelle sekä paikkoja niin sisällä kuin ulkona terassilla. 

Hotellin sijainti on huippu – Playa de Amadoresin vaaleahiekkaisella rannalla, jonka vesi kimaltaa kauniin 
turkoosina. Rannan lähellä on kahviloita, ravintoloita ja baareja ulkoterasseineen. Suurempaan Puerto 
Ricoon pääset kulkemaan helposti paikallisbussilla tai taksilla tai kävellen noin 3 km. 

Gloria Palace Amadore Thalasso  & Hotel 
La Palma 2, Playa Amadores, Puerto Rico  
*n.3 km Puerto Ricon keskustaan ja 800 m Amadoresin rannalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aikataulu 24.1.2023:                                                                   
Klo 01.45 Ruovesi Mannisen Tallit 
Klo 02.15 Vilppula kunnantalon edestä 
Klo 03.30 Tampere, Linnainmaan Prisma pysäkki (Koilliskeskus) 
Klo 03.45 Tampere, Vuolteenkatu Ratinan puoleinen pysäkki nro 0120 
                  Matkalla pysähdytään pienelle tauolle. 
N.klo 06.00 Helsinki-Vantaa lentoasema 
 
24.1.2023 Helsinki – Las Palmas klo 08.20-12.50 AY 1721 

7.2.2023 Las Palmas – Helsinki klo 13.50-22.05  AY1722 
 
                   

  



Hinta: 
*1995 €/henkilö/ 2 hengen huoneessa aamiaisella, osittainen merinäköala parveke 
-puolihoito 184 €/henkilö/2viikkoa (aamiainen, päivällinen, juomat maksetaan erikseen) 
-All Inclusive 588 €/henkilö/2 viikkoa (aamiainen, lounas, päivällinen, juomat, välipalat) 
 
Hintaan sisältyy:  
*bussikuljetus Suomessa Helsinki-Vantaa lentoasemalle ja takaisin 
*lentokenttäkuljetus Kanarialla meno-paluu 
*Finnairin lennot turistiluokassa Helsinki-Teneriffa-Helsinki 
*yksi käsimatkatavara 8kg/hlö ja yksi matkatavara ruumaan 23 kg/hlö 
*majoitus valitussa huonetyypissä huonekonseptin ateriakokonaisuuden mukaisesti 
*suomenkieliset opaspalvelut Kanarialla ja Bussi-Mannisen matkanjohtajan palvelut 
*tällä hetkellä tiedossa olevat verot ja maksut 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Aurinkomatkat oy 
 
LENTOPAIKAT ja LENTOATERIAT lentokoneessa, etukäteen ostettuna: 
Voitte tilata Bussi-Manniselta lisämaksulliset paikat ja ateriat viimeistään19.12.2022: 
-Ikkunapaikka/Keskipaikka/Käytäväpaikka 50-70 € €/henkilö/meno-paluu 
-Exit-paikka 50 €/henkilö/suunta 
 
*Aamiainen 16 €/henkilö menomatkalle 
*Päivällinen 20 €/henkilö paluumatkalle 
 
Huomioitavaa: Minna tekee 36 tuntia ennen matkan alkua koko ryhmän Check In -netissä. Lentoliput 
saatte menomatkalla bussissa. Lentokentällä mennään lippukoneille, joista printataan 
matkalaukkulappuset ja sen jälkeen matkalaukkutiskille. 
Asiakkaat, jotka ovat tilanneet/maksaneet lisämaksulliset vierekkäiset lentokonepaikat, tietävät jo 
etukäteen paikkanumerot. Mutta muille Finnairin tietokoneohjelma arpoo istumapaikat ja mahdollisesti 
pariskunnat saattavat joutua istumaan eripuolilla lentokonetta. 
Matkalla mukana tarvitsette passin tai uudenmallisen henkilökortin.  
Muistakaa ottaa matkavakuutus heti,  missä on matkan peruutusturva. 
 
Kanariansaaret  
Kanariansaaret houkuttelevat miellyttävällä ilmastollaan suomalaisia luokseen sukupolvesta toiseen. 
Atlantin aaltojen hyväilemiltä Kanariansaarilta, Onnellisten saarilta, löytyvät joka makuun sopivat rannat 
ja kunkin lomabudjetin mukaiset hotellit.  
Kuusi kilometriä samettista hiekkarantaa houkuttelee Playa del Inglésiin rantaelämän ja menevän 
lomailun ystäviä. Shoppailun ystävät viihtyvät ostoskeskuksissa, basaareissa ja San Fernandon 
markkinoilla, kuuluisassa yöelämässäjuhlitaan auringonnousuun asti. Herkkusuille Playa del Inglésin 
lukuisat ravintolattarjoilevat maistuvia aterioita Manner-Espanjasta maailman keittiöihin. 

Juomavesi 
Vesijohtovettä ei suositella juotavaksi. Voit ostaa pullotettua vettä kaikista valintamyymälöistä ja 
hotellien baareista. Hiilihapoton vesi on agua sin gas, hiilihapollinen agua con gas. 

JÄNNITE Kanariansaarilla jännite on 220 V. Useimmissa hotelleissa suomalaiset sähkölaitteet sopivat 
pistorasioihin.  
 
TALLETUS JA TURVALLISUUS Kohteeseen saavuttuasi ja liikkuessasi yleisillä paikoilla pidä huoli 
tavaroistasi taskuvarkaiden varalta. Rahat ja arvoesineet on turvallisinta säilyttää hotellin tallelokerossa. 
Hotellin tallelokeron käytöstä saatetaan periä maksu. Hinta vaihtelee hotelleittain. Pidä mukana vain 
kulloinkin tarvitsemasi määrä rahaa. Vakuutus ei korvaa käteisen rahan katoamista. 
 

https://www.aurinkomatkat.fi/kanariansaaret/playa-del-ingles-gran-canaria/tietoa#uimarannat
https://www.aurinkomatkat.fi/kanariansaaret/playa-del-ingles-gran-canaria/tietoa#ostokset
https://www.aurinkomatkat.fi/kanariansaaret/playa-del-ingles-gran-canaria/tietoa#ravintolat-ja-huvit
https://www.aurinkomatkat.fi/kanariansaaret/playa-del-ingles-gran-canaria/tietoa#ravintolat-ja-huvit
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ATERIAT HOTELLISSA Hotellimajoitukseen sisältyy matkavahvistuksessa mainitut ateriat 
BUFFETAAMIAINEN sisältää kahvin tai teen lisäksi runsaan paikallisen aamiaisen noutopöydästä. 
PUOLIHOITOON kuuluu aamiaisen lisäksi 1 päivittäinen ateria, useimmiten illallinen. Puolihoito ei sisällä 
juomia, ellei hotellin tiedoissa toisin mainita.  
 
ERIKOISRUOKAVALIO Osassa hotelleja on mahdollista saada erikoisaterioita (esim. gluteeniton, 
laktoositon), mutta emme voi taata niiden saatavuutta hotelleissa tai lomakohteissa yleisesti. 
PUKEUTUMINEN HOTELLIEN RAVINTOLOISSA Huomioithan, että etenkin neljän ja viiden tähden 
hotellien ravintoloissa toivotaan siistiä pukeutumista. Esimerkiksi miehet pukeutuvat päivälliselle pitkiin 
housuihin. 
 

HOTELLIN YMPÄRISTÖ Lomakohteet kehittyvät jatkuvasti, joten hotellin läheisyydessä voi olla 
rakennustyömaa. Yleensä rakennustöitä tehdään vain päiväsaikaan. Lomakohteissa iltaelämä on yleensä 
vilkasta ja äänekästä. Hotellissasi tai lähiympäristön baareissa saatetaan soittaa musiikkia puolenyön 
jälkeenkin. Myös paikallisen elämän ja eläinten äänet saattavat kantautua huoneisiin. 
Hyönteiset voivat kiusata lomakohteessa kuten Suomessakin. Varaudu myös siihen, että jopa 
loistoluokan hotellien ylimpiin kerroksiin saattaa kiivetä erilaisia, sinänsä harmittomia kovakuoriaisia 
yms. 
 
HUONEIDEN JAKO JA LUOVUTUS Aurinkomatkojen lisäksi useimmissa hotelleissa on myös muiden 
matkanjärjestäjien asiakkaita. Hotellit pyrkivät jakamaan eritasoiset huoneet tasapuolisesti eri 
matkanjärjestäjien asiakkaille. Kansainvälisen käytännön mukainen huoneiden jakoaika on yleensä klo 
14. Mikäli tulo kohteeseen on ennen sitä, voi hotellihuonetta joutua odottamaan siivouksen vuoksi.  
 
ILMASTOINTI JA LÄMMITYS Hotellien ilmastointi ei ole välttämättä käytössä jatkuvasti. Ilmastointi 
saattaa toimia rajoitetusti, esim. muutaman tunnin päivässä. Joissakin hotelleissa ei ole 
keskusilmastointia, vaan huoneessa on oma, joskus äänekäs ilmastointilaite. Etelän lomakohteiden 
lämmityskausi kestää yleensä marraskuusta maaliskuuhun. Lomakohteissa saattaa olla myös 
säännöstelyä sähkön ja veden, etenkin lämpimän veden jakelussa. 
INTERNETYHTEYDET Hotellihuoneissa, joissa on langaton verkko, voi verkon toimivuudessa olla ajoittain 
suuriakin eroja. Aurinkomatkat ei vastaa hotellitiedoissa mainittujen verkkoyhteyksien toimivuudesta. 
  
MINIBAARI Mikäli hotellihuoneessa on minibaari, huomioi, että se on tarkoitettu vain hotellin omia, 
maksullisia juomia varten. Siellä ei saa säilyttää muualta hankittuja juomia ja ruokia.  
 
TELEVISIO Joissain hotelleissa television käytöstä peritään maksu. Myös panttimaksut kaukosäätimistä 
ovat mahdollisia. 
 
ÄÄNIERISTYS Lomakohteissa huoneiden äänieristys saattaa olla heikko. Myös ikkunat ovat yleensä 
yksinkertaiset, joten esimerkiksi liikenteen melu kantautuu huoneisiin.  
 
KOSTEUS HUONEISSA Lomakohteiden hotelleissa huoneet saattavat olla kosteita ja viileitä etenkin 
sateisina aikoina.  
HOTELLIEN LISÄPALVELUISTA Hotellitiedoissa mainitut lisäpalvelut, mm. sauna, kuntosali ja spa, ovat 
maksullisia, mikäli tekstissä ei ole erikseen mainittu niiden olevan maksuttomia.  



TAKUUMAKSU HOTELLIIN TULTAESSA Useissa hotelleissa hotellivieraita pyydetään allekirjoittamaan 
hotelliin saapuessaan avoin luottokorttitosite tai maksamaan takuusumma hotellissa mahdollisesti 
käytettäviä palveluja varten. Takuusumma voi olla useita satoja euroja, joten luottokortti on kätevin 
vaihtoehto takuumaksun suorittamiseen.  
SIIVOUS Yleensä huoneesi tai huoneistosi palveluun kuuluu siivous. Joitakin lomahuoneistoja ei siivota 
viikon aikana. Hotellihuonettakaan ei välttämättä siivota päivittäin, ja hyvin usein siivous on 
pintapuolista. Liinavaatteet vaihdetaan päivittäin vain tasokkaimmissa hotelleissa. Huoneistoissa astiat 
tulee yleensä pestä itse ja niiden varustukseen ei kuulu astianpesutarvikkeita eikä keittiöliinoja.  
Uima-altaiden lämmitys Altaita lämmitetään yleensä marras–maaliskuussa. Huomio, että silloinkin 
veden lämpötila voi olla vain n. 20 °C. 

Luottokortit 
Visa, MasterCard, American Express ja Eurocard käyvät maksuvälineinä useimmissa myymälöissä ja 
ravintoloissa. Jotkut kauppiaat lisäävät hintaan 6 % luottokorttiveloituksesta aiheutuvien kulujen 
kattamiseksi. Maksaessasi luottokortilla varaudu todistamaan henkilöllisyytesi maksun suuruudesta 
riippumatta. 
Voit nostaa rahaa Visalla, Visa Electronilla ja MasterCardilla automaateista. Käytä pankkien yhteydessä 
olevia automaatteja. 
 
Puerto Ricossa auringosta nautitaan hotellien uima-altailla tai aallonmurtajan suojaamalla yleisellä 
rannalla. Noin 1,5 km:n päässä sijaitsee Playa de los Amadoresin vaaleahiekkainen ranta. Vilkkaimpaan 
loma-aikaan rannoilla on usein tungosta.  
 
Puerto de Moganin tummahiekkaisella rannalla vuokrataan aurinkotuoleja ja -varjoja, 4 km:n päässä 
ovat Playa Tauriton upeat merivesialtaat ja uimaranta. Myös Playa del Inglésin rannat ovat hyvien 
yhteyksien päässä. Puerto Ricon nk. Sinisen lipun uimaranta on aurinkovarmuutensa ja suojaisan 
sijaintinsa vuoksi täynnä auringonpalvojia. 
 
Puerto Ricossa valinnanvaraa riittää huokeista hampurilais- ja pizzapaikoista hyvätasoisiin 
illallisravintoloihin. Puerto de Mogan tunnetaan kalaravintoloistaan. Satama-alueen ravintoloissa 
tarjoillaan niin paikallista kuin kansainvälistä ruokaa sekä merenherkkuja. 
Puerto Ricon iltaelämään kuuluvat niin perinteiset tanssipaikat kuin nuorison suosimat 
diskopubit. Puerto de Moganissa iltaa vietetään rantakadun baareissa. 
 
Puerto Ricossa on kaksi isoa ja kaksi pienempää ostoskeskusta. Puerto de Moganissa on pikku 
putiikkeja, joissa myydään mm. vaatteita, laukkuja ja koruja. Kylässä on myös muutama taidegalleria. Las 
Palmasin retkemme tarjoaa varsin monipuoliset ostosmahdollisuudet. Ostoksia voi tehdä myös 
markkinoilla, joita järjestetään päivittäin eri puolilla saarta. 
Lähimmät markkinat ovat Arguineguinissa tiistaiaamupäivisin ja Puerto de Moganissa 
perjantaiaamupäivisin. 
 
Apteekki ja lääkäri 
Alueella on useita apteekkeja. 
Suomalaisten vakuutusyhtiöiden sopimuslääkärikeskus on Clinica las Palmeras, Calle de la Gomera 2. 
Keskuksessa on lääkäripäivystys 24 t/vrk. Suomenkielinen tulkkauspalvelu puhelimitse järjestyy 
tarvittaessa. 

Matkalle mukaan 
Ota mukaan myös sateensuoja. Hotellihuoneissa ei ole lämmitystä ja huoneistojen lattiat voivat olla 
kylmät. Lämpimät sukat tai sisätossut ja lämmin yöasu ovat tarpeen. 
 
Espanjassa on tapana antaa palvelurahaa hyvästä palvelusta. Voit halutessasi muistaa tarjoilijoita ja 
hotellisi huonesiivoojaa, laukunkantajaa ja ravintolahenkilökuntaa. Yleinen tipin määrä on 5–10 % laskun 
loppusummasta tai 2–5 € palvelusta. 


