
 
 

KREETA 22.–29.4.2020 
 

22.4. Helsinki - Hania 07:05 - 11:00 
29.4. Hania - Helsinki 11:45 - 15:35 

NORWEGIAN 
Lentoyhtiö pidättää oikeuden muuttaa aikataulujaan. Jos tulee muutoksia,  

bussikuljetus vaihdetaan uusiin aikatauluihin sopivaksi.  
 

BUSSIKULJETUS reittiä Imatra-Lappeenranta-Taavetti-Hamina-Karhula-Kotka. 
 

SONIO BEACH APARTMENTS*** 

     

Perheomisteinen Sonio Beach sijaitsee aivan Plataniaksen rannalla. Hotellilla on uima-allas, jonka äärellä 
on aurinkotuoleja, sekä ravintola, josta on merinäköala. Ravintolasta saa kreetalaisen keittiön ruokia, jotka 
valmistetaan tuoreista paikallisista raaka-aineista. Englantilainen aamiainen tarjoillaan päivittäin 
allasalueella. 
Sonion studiot ja yhden makuuhuoneen huoneistot on sisustettu puukalusteilla ja kirkkailla väreillä, ja 
niissä on minikeittiö (jääkaappi, keittolevyt) sekä ruokailutila. Ilmainen WiFi. 
Matkaa uimarannalle 200 m, Plataniaksen satamaan 700 m, Hanian kaupunkiin 10 km. 

PORTO PLATANIAS VILLAGE**** 

       

Porto Platanias Village on kylätyyliin rakennettu hotellikokonaisuus, missä on kauniit puutarhat ja uima-
allasalueet, rantaan 200 metriä. Hotellin ravintolassa tarjoillaan kreetalaisia ja kansainvälisiä aterioita.  
Porto Plataniaksen studioissa on hyvin varustettu minikeittiö, satelliitti-tv kansainvälisillä kanavilla, 
DVD-soitin, ilmastointi, tallelokero ja hiustenkuivaaja.  
Kävelymatkan päässä on monia tavernoja, baareja ja yökerhoja. Viehättävä Hanian kaupunki ja satama 
ovat 9 km päässä.  

BUSSIKULJETUS VANTAALLE 



Hinta / henkilö: 
Sonio Beach 745 EUR studiossa, 810 EUR kaksiossa, sis.aamiaisen 

- kaksiossa lisävuodealennus -50 EUR /aikuinen, -100 EUR /2-14.v 
Porto Platanias Village 815 EUR studiossa, sis.aamiaisen 

- all inclusive lisämaksusta +150 EUR /viikko 
- lisämaksu yhden hengen studiosta +175 EUR 

 
Hintaan sisältyy: 

- kotimaan bussikuljetus meno/paluu lentoasemalle 
- meno/paluu -lennot Helsinki-Hania 

- matkatavaraa 2 x 20 kg + 10 kg 
- lentokenttäkuljetus kentältä hotelliin ja takaisin, opas mukana myös huonejaossa 

- 7 yön majoitus jaetussa huoneistossa aamiaisella 
- suomalaisen oppaan järjestämä tervetulotilaisuus ja hotellipäivystykset (3) 

 
  Alustava bussiaikataulu: 

00:05 Imatra keskusliikenneasema 
00:20 Joutseno linja-autoasema 

00:35 Lappeenranta matkakeskus 
02:05 Hamina linja-autoasema 
02:20 Karhula linja-autoasema 
02:35 Kotka linja-autoasema 

02:45 Sutela, pikavuoropysäkki 
Tarvittaessa Siltakylän ja Pyhtään liittymät sekä Loviisa. 

03:30 – 04:00 tauko Kuninkaantien ABC 
05:00 Helsinki-Vantaa T2 

Lopullinen aikataulut tulee lippujen mukana pari viikkoa ennen matkaa. 

 
Matka vaatii toteutuakseen minimiosallistujamäärän. 

HUOM! Ilmoittautumiset 3.1.2020 mennessä, sen jälkeen ylimääräiset 
paikat annetaan pois. Paikkoja rajoitetusti. 

 

Maksut: 
- ennakkomaksu 200 € / henkilö viikon kuluttua varauksesta 

- loppumaksu 22.2.2020 
 

 Erityisperuutusehdot (kulut ennakon maksamisen jälkeen): 
10.1.2020 saakka kulut 50 € / henkilö 

11.1.- 22.2. kulut 200 € / henkilö 
23.2.-23.3. kulut 50% 

24.3. alkaen ei takaisinmaksua 
 

Lappeenranta ja Kotka 


