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Vaellus Santiago de Compostelaan, englantilainen reitti “Camino Inglés” 
 

Englantilainen reitti on tuntemattomin Santiago de Compostelaan johtavista historiallisista py-

hiinvaellusreiteistä. Sen pituus on 118 km. Keskiajalla tätä reittiä kulkivat meriteitse Galician 

rannalle Ferroliin tai Coruñaan saapuneet englantilaiset, skotlantilaiset, irlantilaiset, ranskalaiset 

ja skandinaavit, joukossa myös suomalaisia. Vaellusreitti seuraa hyvin merkittyjä polkuja ja teitä 

vanhojen pienten kylien ja maaseudun läpi, maisemassa on viininviljelyksiä, niittyjä, kukkuloita, 

merenrantoja, eukalyptusmetsiä ja historiallisia muistomerkkejä, kuten vanhoja siltoja, kappe-

leita ja kiviristejä.  

 

Matkaohjelma 

                

11.6. tiistai  Matkapäivä 

Lufthansan lento Helsingistä Portoon Frankfurtin kautta: Helsinki-Frankfurt klo 06.10-07.45 ja 

jatko LH1176 Frankfurt-Porto klo 09.30-11.10. Kuljetus 15 paikkaisella pikkubussilla Ferroliin, 

majoittuminen 1 yö Hotelli Suizo 3*, Rúa Dolores, 67, 15402 Ferrol 

 

Seuraavat päivät vaelluspäiviä, ryhmä hoitaa itse päiväohjelmat ja majoitukset: 

> 12.6. keskiviikko 

> 13.6. torstai 

> 14.6. perjantai 

> 15.6. lauantai 

> 16.6. sunnuntai 

 

16.6. sunnuntai   

Saapuminen Santiago de Compostelaan, majoittuminen seuraavaksi 2 yöksi.  

 

17.6. maanantai Santiago de Compostela, ryhmän omaa ohjelmaa 
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18.6. tiistai  Kotimatka 

Aamiainen hotellissa. Kuljetus Porton lentokentälle, Lufthansan paluulento LH1179 Porto-Frank-

furt klo 16.40-20.15 ja jatko LH 854 FRA-HEL klo 21.10-00.30+1 (19.6.) 

 

Tarjouspyynnöstä kiittäen tarjoamme seuraavaa: 

 

Matkakohde Santiago de Compostela, englantilainen reitti  

 

Matkan ajankohta 11. – 18. kesäkuuta 2019  

 

Matkan kokonaishinta 960 € / hlö, kun ryhmässä on vähintään 10 lähtijää 

    

Matkan hintaan sisältyy  

• Lufthansan lennot Helsinki-Frankfurt-Porto-Frankfurt-Helsinki turistiluokassa len-

toveroineen 

• ohjelman mukaiset lentokenttäkuljetukset  

• majoitukset kahden hengen huoneessa 11.-12.6. Ferrolissa ja 16.-18.6. Santiago de 

Compostelassa 

• aamiaiset hotelleissa 

 

 Lisämaksusta  

• yhden hengen huone 115 € 

 

Ilmoittautumiset  matkavastaavalle huonekavereittain ja -tyypeittäin tammikuun 

aikana. Voimme laittaa matkan myyntiin salasanalla suojattuun 

yksityiseen verkkokauppaamme www.kontiki.fi. Tällöin matkusta-

jat voivat maksaa matkan luottokortilla ja tehdä varauksen myös 

s-postitse ilmoittautumiset@kontiki.fi tai puh. 09 466 300 ilman 

palvelumaksua. 

 

Maksuehto Ennakkomaksu 300 € / hlö, loppumaksu 6 viikkoa ennen mat-

kan alkua. 

 

Tarjouksen voimassaolo Tarjous on voimassa 28.12. asti, johon mennessä toivomme 

tietoa lähdettekö markkinoimaan matkaa. 

   

Hinnat perustuvat marraskuussa 2018 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Mat-

kan toteutuminen edellyttää ryhmän minimikokoa. 

 

Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien 

ym. palveluiden muutoksista veloitamme 100 € muutoskulut / muutos ja lisäksi palve-

luntarjoajien perimät kulut. 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oi-

keuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. poltto-

aine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.  

 

http://www.kontiki.fi/
mailto:ilmoittautumiset@kontiki.fi
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Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtai-

nen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.  

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja ku-

luttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) noudattaen kaikkia 

matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien 

poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten ma-

joitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista 

asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä. Erityisehdot myös verkkosivuillamme www.kon-

tiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/ 

 

Vastaan mielelläni lisäkysymyksiinne ja muokkaan tarjousta toiveidenne mukaisesti.  

 

Ystävällisin terveisin 

Elina Ryhänen 

 

Ryhmämatkatoimisto Kon-Tiki Tours 

Fredrikinkatu 25 A 10 (2.krs), 00120 Helsinki 

Tel. +358 (0)9 466 300 

info@kontiki.fi  |  www.kontiki.fi 

 

 
Kon-Tiki Tours on 100% suomalainen, yksityinen matkatoimisto, joka toteuttaa räätälöityjä ryhmämatkoja 

eri teemoilla ympäri maailmaa.  Erikoisosaamistamme ovat luonto- ja lintumatkat sekä kulttuuri- ja well-

ness-matkat suomalaisten asiantuntijaoppaiden johdolla. Senioriryhmiin erikoistunut MatkaSeniorit-klubi 

ja metsä- ja maatalouden erikoismatkoja tekevä Trio Travels ovat myös tuotemerkkejämme.  Kon-Tiki 

palvelee yksittäisiä asiakkaita tuottaen lukijamatkoja yhteistyössä valittujen medioiden kanssa.   

http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
mailto:info@kontiki.fi
http://www.kontiki.fi/

