
 

Senioreille  - Välimeren uusin, suurin ja kenties 

Maailman upein risteilijä 
Shokkitarjous!  8 päivän VIP -eturisteily vain 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italia, Savona • Ranska, Marseille • Espanja, Barcelona • Espanja,  
Mallorca • Sisilia, Palermo • Italia, Rooma • Italia, Savona 
 

 Lähtö: 31.10.2020 | Senioreille vain 1395,-  (norm. 1795,-) 
 

 Asiantuntijaopas Tuuli Sariola apunasi laivalla ja oppaana  
  maksuttomilla kaupunkikävelyillä 
 

 VIP-EDUT Costa Smeraldan risteily: Yöpyminen lentokenttähotellissa 
(menomatka), illallinen  sekä oppaan risteilyinfo hotellissa, parkki-
paikka autolle loman ajaksi, aamiainen sekä kuljetus lentokentälle 

 

Costa Smeralda hurmasi! 
Välimeren uusi valtiatar hyvästeli Turun telakan 6.12.2019  

ja todella otti yleisönsä neitsytristeilyllään jouluna. Loisto-

risteilijät nauttivat täysin siemauksin, kuten kommenteista  

voi päätellä;  
 

"Laiva on aivan upea! Valtava on ehkä oikea sana; ollaan nyt neljä  
päivää oltu ja vieläkin tuntuu ettei ole kaikissa paikoissa tullut käytyä."  
 

"Tässä laivassa tosiaan on jokaiselle jotakin. Täällähän on taaperoita, 
tervaskantoja ja kaikkea siltä väliltä - ja jokaiselle on löytynyt paljon 
mieluista tekemistä ja näkemistä. Ja itse laivahan on aivan  
uskomaton kokonaisuus, niin kaunis ja tyylikäs. Ja kaikki toimii!"  

Ale 300,- 

16 pvän Panaman kanava ja kiehtova 

Väli-Amerikka | 1.2. - 16.2.2021 
 

Maailman kahdeksas ihme!  
Holland America Linen 16 päivän risteilymatka MS Zuiderdamilla 
 

Lähde ainutlaatuiselle matkalle, meret ja maailmat yhdistävään Panaman 

kanavaan sekä monimuotoisiin Väli-Amerikan kohteisiin. Kanavan suluilla 

kuljetaan senttimetrin tarkkuudella insinööritaitoa ihmetellen, ja matka vie 

jopa 26 m merenpinnan yläpuolella olevalle Gatúnin tekojärvelle.  
 

Risteily esittelee paitsi uskomatonta rakentamista, myös mielenkiintoiset maat 

ja kulttuurit. Tutustut mm. Costa Rican sademetsään, joka on jopa maailman 

mittakaavassa erityisen lajirikas. Alkuperäiskansojen perinteet yhdistyvät sau-

mattomasti eurooppalaisiin ja afrikkalaisiin - esim. Kolumbian Cartagenaa 

kutsutaankin yhdeksi Etelä-Amerikan upeimmista kaupungeista.  
 

Holland America Linen risteilyt on valittu Cruise Criticsin yleisöäänestyksessä  

v. 2019 parhaiksi Panaman kanavan ja Väli-Amerikan risteilyiksi.  
 

HAL:n risteilyt tarjoavat aina äärimmäisen miellyttä-

vän risteilykokemuksen. Matkustusväljyys ja palvelun 

henkilökohtaisuus korostuvat, kun kooltaan keskiko-

koisille aluksille otetaan muita vähemmän matkusta-

jia. Elegantit, klassiset tilat ja rento tunnelma ottavat 

sinut heti huomaansa. Ja tämä on vasta alkua!  
 

16 pvän kiertomatkaristeily  
 Etuhinta 3495,- (normaalihinta 3795,-) 
 Väli-Amerikan asiantuntijaopas Tuuli Sariola 
 Risteilyn kiintiö 40 paikkaa. Varausmaksu 450 €. 
 

     Sisältää kaiken tämän - molemmat ilmoituksen risteilyt 
 Finnairin suorat lennot (m/p)  Helsinki - Miami  /  Helsinki - Milano 
 Panaman risteily: 3 hotelliyöpymistä Fort Lauderdalessa ja  
  Miamin kaupunkikierros 
 Kuljetukset lentokenttä - satama - lentokenttä 
 Risteily tasokkaassa ja tilavassa 2 hengen sisähytissä 
 Kaikki ateriat sekä välipalat laivalla 
 Verot, satamamaksut ja tarjoilupalkkiot 

Hinnat per hlö voimassa 28.2.2020 asti, paikkatilanteen mukaan. Vastuullinen matkanjärjestäjä Holland America Line / Costa Cruises. 

010 231 6550 | myynti@loistoristeilyt.fi | loistoristeilyt.fi 

Elämäsi  

kiertomatka! 
 

Senioriliitto 

suosittelee! 

Upea reitti 

1.2. Lento Miamiin,  
Hotellimajoitus, 
Fort Lauderdale 

2.2. Hotellimajoitus 
Fort Lauderdale,  

3.2. Risteily alkaa 

4.2. Bahamasaaret,  
Half Moon Cay 

5.2. Meripäivä 

6.2. Oranjestad, Aruba  

7.2. Willemstad, Curacao 

8.2. Meripäivä 

9.2. Kolumbia, Cartagena 

10.2. Panaman kanava   
ja Gatun-järvi 

10.2. Panama, Colon 

11.2. Costa Rica,  
Puerto Limon 

12.2. Meripäivä 

13.2. Meripäivä 

14.2. Risteily päättyy,  
Hotellimajoitus, 
Fort Lauderdale 

15.2. Paluulento 

USA • BAHAMA • ARUBA • CURACOA • KOLUMBIA • PANAMAN KANAVA • GATUN -JÄRVI • PANAMA • COSTA RICA • USA 

1395,- 

Etumatka Senioreille 
PANAMAN  
KANAVA 

https://www.loistoristeilyt.fi/fi/toinen-matkustaja?utm_source=Messutarjoukset&utm_medium=Uutiskirje&utm_campaign=Messutarjoukset&utm_content=Messutarjoukset
https://www.loistoristeilyt.fi/fi/toinen-matkustaja?utm_source=Messutarjoukset&utm_medium=Uutiskirje&utm_campaign=Messutarjoukset&utm_content=Messutarjoukset
https://www.loistoristeilyt.fi/fi/toinen-matkustaja?utm_source=Messutarjoukset&utm_medium=Uutiskirje&utm_campaign=Messutarjoukset&utm_content=Messutarjoukset
https://www.loistoristeilyt.fi/fi/toinen-matkustaja?utm_source=Messutarjoukset&utm_medium=Uutiskirje&utm_campaign=Messutarjoukset&utm_content=Messutarjoukset

