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Matkaohjelmat kevät – syksy 2016
Israel (+ Jordania)   s.   4–18
– edulliset matkat alkaen 599 € s. 12–13
Unkari ja Itävalta   s. 19 
Malta     s. 19
Italia     s. 20
Kreikan Patmos ja Turkki  s. 20
Saksa     s. 21
Kroatia    s. 21 
Kreikka, Turkki, Puola  s. 22  

2016

vuotta40
Matkoja Suomesta Israeliin jo vuodesta 1976
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40 vuotta matkoja Raamatun maihin

Toiviomatkat on keskittynyt toiminnassaan ryhmämatkailuun ja on vienyt ryhmiä 40 
vuoden aikana 28 maahan. Toiviomatkat aloitti toimintansa vuonna 1976. Alkuvaiheessa 
tuskin kukaan mukana olleista saattoi kuvitellakaan, että yhtiö olisi jo muutamaa vuotta 
myöhemmin pohjoismaiden suurin Israeliin suuntautuvien seurakuntamatkojen järjestä-
jä. Vuosien kuluessa Toiviomatkat on vienyt Israeliin noin 180.000 matkailijaa. Tärkeämpi 
kuin matkustajien määrä on kuitenkin ollut asiakkaiden tyytyväisyys matkan antiin hy-
vien järjestelyjen ansiosta. Uskollisimmat asiakkaamme ovat käyneet Israelissa useita 
kymmeniä kertoja. Toiviomatkat on koko toimintansa ajan vienyt matkustajansa Israeliin 
omin tilauslennoin. Monina vuosina maalis-huhtikuun ja toisaalta lokakuun huippukau-
della olemme lentäneet Finnairin koneilla jopa kolmesti viikossa Helsingistä Tel Aviviin. 
Parhaimpien vuosien huippuaikoina meillä on ollut samanaikaisesti Israelissa lähes 500 
asiakasta. Jo yli 20 vuoden ajan monet ryhmät ovat yhdistäneet Israelin-matkaansa käyn-
nin Jordaniassa. Tarunhohtoinen Petran kalliokaupunki on todella näkemisen arvoinen. 
Toiviomatkat on vienyt myös tuhansia turisteja Egyptiin jo 1980-luvun alusta alkaen. 
Useimmiten nämä ryhmät ovat poikenneet Egyptissä Israelin-matkansa yhteydessä.

Toiviomatkojen tilauslentotarjonnassa oli 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla hyvin harvoin ta-
san viikon pituisia matkoja, vaan matkat olivat tuolloin enimmäkseen 9 – 12 vuorokauden 
pituisia, mikä oli todella harvinaista sen ajan suomalaisessa tilauslentomatkailussa. Fin-
nairin lisäksi Toiviomatkat oli yhteistyössä myös israelilaisen El Al:n kanssa vuodesta 
1983 alkaen lähes 20 vuoden ajan.

Toiviomatkat on myös yksi Suomesta Turkkiin suuntautuvan matkailun pioneereista. Aloi-
timme ensimmäisenä tilauslennot Suomesta Länsi-Turkin Izmiriin vuonna 1988, jolloin 
uusia suomalaiskohteitamme olivat Izmir, Cesme ja Kusadasi sekä erikoisuutena Izmirin 
kautta tehtävät matkat lähellä Turkin rannikkoa sijaitsevalle Kreikan Khiokselle. Kreikan-
matkojen järjestämisen aloitimme jo 1980 laajoilla kiertomatkoilla. Toiviomatkoilla oli 
myös ensimmäisenä Suomessa oma tilauslentosarja Peloponnesoksen Kalamataan.

Keväästä 1997 lähtien olemme järjestä-
neet ryhmille tilauksesta Italian kierto-
matkoja. Pohjois-Italian kierroksen tär-
keimmät kohteet ovat Venetsia, Firenze 
ja Milano. Tarjoamme ryhmille myös 
Keski-Italian kiertomatkoja, joiden 
kohteina ovat Rooma, Napoli, Pompeji, 
Sorrento ja Capri. Keski-Euroopassa 
kiertomatkojen kohteina ovat olleet 
mm. Saksan Luther-kaupungit.

Haluan kiittää tähänastisesta luotta-
muksesta asiakkaitamme, matkanjoh-
tajiamme, työntekijöitämme ja yhteis-
työkumppaneitamme Suomessa ja 
ulkomailla. Tervetuloa mukaan uusille 
toiviomatkoille!   

Tapani Oksanen
toimitusjohtaja
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Ennen matkaa
Matkan varaaminen, matkaehdot,  
lähtöpäivät ja hinnat 
Matkat on esitelty kohdemaittain lähtö-
päivän mukaisessa järjestyksessä. Tästä 
esitteestä löydät lentoaikataulut, matkan-
johtajat ja hinnat sekä tietoja matkaeh-
doista, joihin on syytä perehtyä ennen 
matkan varaamista.

HUOM. TÄRKEÄÄ!
Osallistuminen tiivisohjelmaisiin kierto-
matkoihin edellyttää normaalia terveyttä 
ja liikuntakykyä. Liikuntaesteisillä, kuten 
pyörätuolia käyttävillä, tulee olla mukana 
oma henkilökohtainen avustaja. Matka-
kohteissa ei ole käytettävissämme inva-
busseja eikä hotelleissa invahuoneita, ei 
myöskään henkilökuntaa liikuntaesteisten 
henkilökohtaiseen avustamiseen.
Israelissa 0-2 vuotiailla lapsilla tulee olla 
mukana lain vaatima oma turvaistuin/kau-
kalo bussimatkoja varten.

Passi ja viisumi 
Voimassa oleva passi vaaditaan kaik-
kiin matkakohteisiimme. Ns. Schengen-
sopimuksen piiriin kuuluviin maihin (mm. 
Kreikka, Italia, Espanja, Saksa) matkus-
tettaessa riittää, jos mukana on passin si-
jaan poliisin antama virallinen uuden stan-
dardin mukainen henkilöllisyystodistus. 
Israelin ja Turkin viranomaiset vaativat, 
että matkustajan passi on voimassa vie-
lä kuusi (6) kuukautta matkan päättymi-
sen jälkeen. Tämä vaatimus on ehdoton. 
Jordanian ryhmäviisumia varten riittää 
erikseen pyydettävien passitietojen anta-
minen etukäteen Toiviomatkoille.
Jokaisella lapsella on oltava matkustetta-
essa aina oma passi.

Rokotukset 
Ajankohtaista tietoa rokotustarpeesta saa 
mm. rokotus- ja terveyskeskuksista. Ylei-
sesti suositellaan, että polio- ja jäykkäkou-
ristusrokotukset olisivat voimassa. Lisätie-
toa www.rokote.fi

Matkavakuutus 
Toiviomatkat suosittelee matkavakuutuk-
sen ottamista mahdollisen äkillisen sai-
rastumisen tai tapaturman varalta, sillä ul-
komailla hoitokulut ovat usein hyvin kalliit.

Valuutta 
Kätevimpänä matkavaluuttana suositte-
lemme mukaan otettavaksi kaikkiin Toivi-
omatkojen kohteisiin euroja pieninä sete-
leinä.

Vaatetus 
Välimeren maissa sateita esiintyy pääasi-
assa marraskuun ja huhtikuun välisenä ai-
kana. Tuolloin sateisina päivinä ja varsin-
kin illalla ja yöllä lämpötila voi laskea jopa 
lähelle nollaa ja korkeammilla seuduilla 
voi tulla joskus lumikuuroja. Aina on syy-

tä kuitenkin varautua lämpimän aurinkoi-
seen säähän ja siihen, että korkealta pais-
tava aurinko sekä häikäisee että helposti 
polttaa tottumattoman ihon. Varsinaisina 
kesäkuukausina iho on erittäin suuressa 
vaarassa. Aurinkolasit ja hellehattu ovat 
välttämättömiä varusteita. Koska kierto-
matkoillakin aina välillä tarjoutuu tilaisuus 
uintiin, on syytä ottaa uimapuku mukaan. 
Jotta vaihtelevissa sääoloissa erityisesti 
kevätkuukausina olisi helppo mukautua 
vallitseviin tilanteisiin, suosittelemme ke-
vyttä ja helppohoitoista asukokonaisuutta, 
johon on helppo lisätä lämpimiä vaatteita. 
Erityisen tärkeät ovat mukavat jalkineet, 
joihin on jo ennen matkaa ehtinyt tottua. 
Hiertävät sandaalit voivat muodostua kiu-
sankappaleiksi. Mitään juhlavaa asua ei 
Toiviomatkojen matkaohjelmiin liittyvissä 
tilaisuuksissa edellytetä, mutta luostarei-
hin ja kirkkoihin ei tulisi mennä kevyessä 
aurinkoasussa, kuten shortseissa tai pal-
jain hartioin.

Valokuvaus ja videot 
Valokuvaus on kielletty matkakohteidem-
me lentokentillä ja sotilaskohteiden lä-
heisyydessä. Pyydämme noudattamaan 
oppaiden antamia ohjeita. Monissa muse-
oissa valokuvaukseen tarvitaan erityinen 
lupa. Lähi-idässä eksoottisiin asuihin pu-
keutuneet eri kansallisuuksien edustajat 
ovat kiinnostavia kuvauskohteita, mutta 
kuvaaminen kysymättä asianomaisen lu-
paa voi johtaa noloon välikohtaukseen. 

Ruoka ja juoma 
Puolihoitoon kuuluu ennen hotellissa vie-
tettävää yötä tarjottava illallinen ja hotel-
lissa vietetyn yön jälkeinen aamiainen 
päivittäin. Jos menolennon saapumisaika 
on klo 18.00 jälkeen, ensimmäisenä ilta-
na ei illallista enää tarjota. Samoin, jos 
paluulento alkaa varhain aamulla, viimei-
senä aamuna ei enää tarjota aamiaista. 
Hotelleissa tarjottava ruoka on tyypiltään 
kansainvälistä. Kovin voimakkaasti maus-
tettuja ruokia vältetään, mutta kansallisia 
erikoisuuksiakin tarjotaan joskus. Ruoka-
juomat eivät sisälly matkan hintaan, vaan 
ne tilataan aina erikseen aterian yhtey-
dessä. Israelissa ja Kreikassa pöytiin tar-
jottava vesi on raikasta ja monien mielestä 
sellaisenaan riittävä ruokajuoma. Muissa 
kohteissa suosittelemme sen asemesta 
pullotettuja mineraalivesiä. 
Israelin hotelleissa aamiainen on runsas 
ja se tarjotaan yleensä seisovasta pöy-
dästä. Joissakin muissa matkakohteissa 
tarjotaan kevyt kansainvälinen aamiainen. 
Illallinen (tai lounas) on runsas. Jos tun-
tuu, että ylimääräinen ateria on tarpeen, 
suosittelemme paikallisten ruokalajien ko-
keilemista. Kehotamme kuitenkin varovai-
suuteen keittämättömien ruokien suhteen. 
Hedelmät on syytä aina kuoria.
Normaalisti hotellien puolihoitoon kuulu-
vat koko ryhmälle valmistettavat ateriat, 
joita ei voi erikseen valita. Toiviomatkat 
ei voi taata, että hotellit voisivat toteuttaa 

asiakkaiden erityisruokatoivomuksia.
Ilmoita erityisruokavaliostasi heti matkaa 
varatessasi, sillä matkustajatietoihin vasta 
jälkikäteen tehdyt lisäykset jäävät helposti 
huomiotta.
Lentoateriat ovat vaatimattomia ja joi-
denkin yhtiöiden lennoilla ei ole lainkaan 
ateriatarjoilua. Finnairin lennoilla on mah-
dollista ostaa erilaisia välipaloja Sky Bistro 
-palvelusta. Finnairin lomalentojen mak-
sullisista aterioista ja lisäpalveluista on 
tietoa internet-osoitteessa 
www.finnair.fi/lomalennot.

Majoitus 
Hotellimajoitus on järjestetty kahden hen-
gen huoneissa, joissa on oma WC ja suih-
ku. Hotellikuvauksissa on Toiviomatkojen 
sanallinen arvio hotellin tasosta. Useissa 
hotelleissa on tasoltaan erilaisia huoneita 
eikä niitä yleensä ole mahdollista valita.
Toiviomatkat ei voi taata, että hotellit voi-
sivat toteuttaa asiakkaiden erityishuone-
toiveita. Esimerkiksi useimmissa Israelin 
hotellihuoneissa on kokolattiamatot eikä 
allergiahuoneita aina ole lainkaan saa-
tavilla. Allergialääkkeitä käyttävien tulisi 
ehdottomasti ottaa lääkkeensä matkalle 
mukaan ja pitää ne jatkuvasti saatavilla.

Huoneiden luovutus 
Kansainvälisen käytännön mukaisesti ho-
tellihuoneet luovutetaan lähtöpäivänä vii-
meistään kello 12. Näin myös silloin, kun 
paluulento alkaa vasta klo 24 jälkeen.

Sähkövirta 
Jännite kaikissa Toiviomatkojen käyttä-
missä hotelleissa eri matkakohteissa on 
220 V. Mikäli pistorasia ei ole Suomessa 
käytössä olevien standardien mukainen, 
hotelleista saa yleensä lainata sopivaa 
yhdysjohtoa. 

Aikaero 
Lentoaikatauluissa on paikallisajat. Isra-
elissa, Jordaniassa, Turkissa ja Kreikassa 
on sama aika kuin Suomessa. Israelissa 
kesäaikaan siirtymisen ajankohta pääte-
tään joka vuosi erikseen. Maltan, Italian 
ja Saksan aika on tunnin Suomen ajasta 
jäljessä.

Opastus ja matkanjohtajat 
Toiviomatkojen opas on ryhmää vastas-
sa matkakohteen lentokentällä ja hän 
huolehtii suomenkielisestä opastuksesta 
bussikuljetusten ja retkien aikana. Hän 
myös vastaa matkan aikana järjestelyihin 
liittyvästä tiedottamisesta. Niitä koskevat 
tiedustelut ja mahdolliset valitukset tulee 
esittää nimenomaan hänelle, jotta mah-
dolliset epäselvyydet saataisiin korjatuksi 
ensi tilassa. Useimmilla ryhmillä on lisäksi 
oma matkanjohtaja, joka toimii tarvittaes-
sa oppaan ja matkalaisten yhdysmiehe-
nä ja voi järjestää ryhmän niin halutessa 
esim. hartaustilaisuuksia, joiden yhtey-
dessä voidaan palauttaa mieliin päivän 
retkiin liittyvää raamatullista sanomaa.



4

Israel on pieni maa, jonka maisemat ja luonto 
vaihtelevat uskomattoman paljon aivan pie-
nenkin alueen sisällä. Israelin kiinnostavimmat 
historialliset nähtävyydet liittyvät Raama-
tun tapahtumapaikkoihin - Jerusalemiin ja 
Galileaan, Gennesaretinjärven tuntumaan. 
Suurimmat kaupungit ovat pääkaupunki Jeru-
salem ja rannikolla sijaitseva Tel Aviv, joissa 
kummassakin on noin puoli miljoonaa asukas-
ta. Keskeiset matkakohteet ovat Jerusalem, 
Galilean Tiberias, Välimeren rannikon Natania 
ja Punaisenmeren Eilat. Monipuolisimmin 
tutustut Israeliin Toiviomatkojen perinteisillä 
kiertomatkoilla.

Raamatullisilla paikoilla ja  
Vapahtajan jalanjäljissä 
Israelin kiinnostavimmat historialliset nähtä-
vyydet liittyvät Raamatun tapahtumapaikkoihin 
ja kristillisessä hengessä tehtävä ryhmämatka 
Pyhään maahan suuntautuukin luonnostaan 
Jerusalemiin ja Galileaan. 

Virkistäydy Israelissa 
Käytä aikasi lomalla Israelissa monipuolisesti; 
vieraile modernissa Tel Avivissa, sukeltele 
Eilatissa Punaisessameressä, kellu Kuollees-
sameressä, ihastele maan historiallisia paik-
koja retkillä, tee ostoksia Jerusalemin kujilla ja 
rentoudu kauniissa Tiberiaassa.

Israel
Jerusalem 
Jerusalem sijaitsee 800 metriä merenpinnan yläpuolella Juudean vuorimaassa. Se muodostuu 
kahdesta olemukseltaan hyvin erilaisesta kaupungista. Pääasiassa arabien asuttama Itä-Jerusalem 
on tunnelmaltaan ja elämänrytmiltään itämainen kaupunki, kun taas juutalaisväestön asuttama 
Länsi-Jerusalem on noin sadan vuoden aikana rakennettu eurooppalaistyyppiseksi suurkaupun-
giksi.  Tärkeimmät raamatunhistorialliset nähtävyydet ovat pääasiassa Itä-Jerusalemin muurien 
ympäröimässä Vanhassakaupungissa. 

Tiberias 
Vehreässä Galileassa 200 metriä merenpinnan alapuolella sijaitsevan Vapahtajan kotijärven, 
Gennesaretin rannalla oleva Tiberiaksen kaupunki on perustettu Jeesuksen aikana. Se on alusta 
lähtien tunnettu kuumista lähteistään. Kaupungin vanhin osa on aivan Gennesaretin rannassa. 
Gennesaretin ympäristössä on monia Jeesuksen elämään liittyviä paikkoja, joihin tehdään retkiä 
Tiberiaasta. 

Eilat
Talven kylmimpinä kuukausina Punaisenmeren lomakeidas Eilat on juuri sopivan lämmin ja aurin-
koinen. Karunkauniin autiomaan ympäröimä nuori, nopeasti kasvava kaupunki on Israelin portti 
etelään ja Intian valtamerelle. Punaisen ja ruskean eri sävyjä heijastavat vuoret Eilatin ympärillä ja 
sinisenä kimalteleva Punainenmeri sekä pitkät hiekkarannat luovat ihanteellisen lomanviettoympä-
ristön. Merenpinnan alta löytyy upea korallimaailma. Eilatissa on hieno vedenalainen observatorio, 
jonka yhteydessä on erillinen akvaario.

Kuollutmeri
Syvängössä 400 m merenpinnan alapuolella sijaitsevan Kuolleenmeren alue houkuttelee erilaisista 
terveyskylvyistä kiinnostuneita. Alueen ilmasto on lämmin ja sitä suositellaan mm. joistakin ihosai-
rauksista (esim. psoriasis) kärsiville.

Tel Aviv
Tel Aviv on Israelin kiihkeärytmisin suurkaupunki, jonka kulttuuritarjonta on runsas. Hiekkaranta 
ulottuu aivan keskustan tuntumaan.

Lentoliput 
Loppumaksun suorittamisen jälkeen, noin 
kaksi viikkoa ennen matkaa, Toiviomatkat 
lähettää matkustajille osanottajatodistuk-
sen tai tulosteen lentoyhtiön sähköisestä 
lentolipusta, joka esitetään yhdessä pas-
sin kanssa lentoaseman lähtöselvityk-
sessä. Lennon lopullinen aikataulu tulee 
tarkistaa kyseisestä matkustusdokumen-
tista. Toiviomatkojen tilauslennoilla Tel 
Aviviin matkustavat esittävät lähtöselvityk-
sessä Toiviomatkojen postittaman laskun / 
osanottajatodistuksen.

Helsinki-Vantaan lentokenttähotellit
Kun lähdet Toiviomatkojen matkalle, voim-
me varata Sinulle majoituksen matkaa 
edeltäväksi yöksi tai matkan jälkeiseksi 
yöksi lentokentän tuntumassa sijaitsevas-
ta hotellista. Esim. hotelli Pilotin hinnat 
sisältävät aamiaisen, iltasaunan, auton 
paikoituksen viikon ajaksi ja kuljetukset 
lentoaseman ja hotellin välillä erillisen ai-
kataulun mukaisesti.

Lähtöselvitys Helsinki-Vantaan  
lentoasemalla 
Lentoaseman lähtöselvityksessä tulee 
olla viimeistään 1 t 30 min ennen koneen 
lähtöaikaa. Lentoasemalla on kaksi termi-
naalia; T1 ja T2. Lähtöselvitysterminaali 
määräytyy lentoyhtiön mukaan. Finnairin 
lentojen lähtöselvitys on terminaalissa T2. 
Muiden reittilentoyhtiöiden selvitys on joko 
terminaalissa T1 tai T2. Tieto lentoyhtiön 
käyttämästä terminaalista on matkusta-
jalle lähetettävässä matkadokumentissa 
(tuloste sähköisestä lentolipusta). Selvi-
tyksessä luovutetaan matkalaukut kul-
jetettaviksi koneen matkatavaratiloissa. 
Koneen ruumassa kuljetettavan matka-
tavaran enimmäismäärä/matkustaja on 
vain yksi laukku, jonka enimmäispaino on 
23 kg. Sisälle koneen matkustamoon saa 
ottaa vain yhden käsimatkatavaran, jon-
ka enimmäismitat ovat 56 x 45 x 25 cm 
ja enimmäispaino 8 kg. Käsimatkatavara 
tarkastetaan siirryttäessä odotushalliin, 

mistä päästään koneeseen ilmoitustaulul-
la ilmoitettavan portin kautta. 
HUOM! Lentokoneen matkustamossa 
kuljetettavista nesteistä on annettu turval-
lisuusmääräyksiä. Matkustaja saa ottaa 
koneeseen käsimatkatavarana nesteitä 
enintään 100 ml:n kokoisissa pakkauk-
sissa, jotka on sijoitettu enintään 1 litran 
kokoiseen läpinäkyvään, uudelleensuljet-
tavaan muovipussiin, joka on esitettävä 
turvallisuustarkastuksessa. Lisää tietoja ja 
ohjeita Internet-osoitteessa www.finavia.fi
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Tietoja Israelista 
 

Pinta-ala: 21 000 km2 ilman miehitettyjä alueita. 
Asukasluku: 8 400 000, mistä 74,9 % (6 251 000) juutalaisia, 20,7 % (1 730 000) arabeja ja 4,4 % (364 
000) muita (tilasto 2015). Juutalaisväestöstä 75 % on Israelissa syntyneitä ja puolet kansalaisista vähin-
tään toista sukupolvea. Palestiinan itsehallintoalueilla Jordanin länsirannalla ja Gazassa asuu yhteensä 
noin kolme miljoonaa palestiinalaista. 
Pääkaupunki: Jerusalem (Israelin suurin kaupunki, 933 000 asukasta, joista 37 % arabeja)
Kansallisuudet: Sekä Israelissa syntyneet että eri maista muuttaneet juutalaiset; Israelin arabit, joilla on 
Israelin kansalaisuus ja jotka ovat pääosin muslimeja, mutta osin kristittyjä; druusit.
Viralliset kielet: Heprea ja arabia (suuria eurooppalaisia kieliä osataan yleisesti)
Rahayksikkö: Sekeli (shekel). 1 sekeli = 100 agoraa = n. 0.25 euroa. 
Pinnanmuodostus: Välimeren rannikkotasanko (Haifa, Natania, Tel Aviv, Ashkelon) on viljeltyä. Koilli-
sessa Golanin kukkulat, pohjoisessa Galilean vuoret, maan keskiosissa Juudean vuorimaa (Jerusalem) 
ja etelämpänä Negevin autiomaa ovat karua vuoristoseutua, jossa on paikoin istutettuja metsiä, muuten 
matalaa peruskasvillisuutta, Negevissä tuskin lainkaan kasvillisuutta. 
Kuolleenmeren hautavajoama on autiota ”kuunmaisemaa” ja se on maapallon alhaisin kohta, lähes 400 m 
merenpinnan alapuolella. 
Pohjoisesta Hermon-vuoren juurelta alkava Jordan-joki laskee aluksi makeavetiseen Gennesaretin 
järveen, joka on runsaat 200 m merenpinnan alapuolella ja edelleen erittäin suolaiseen laskujoettomaan 
Kuolleeseenmereen.
Vientituotteet: Huipputeknologia, koneet, lääkkeet, timantit, maataloustuotteet.
BKT/henkilö: 29 000 euroa.

Juhlapäivät   2016  2017   Liikkeet/pankit Kulkuneuvot  
tu bishvat, puiden uusivuosi      auki kulkevat  
puurim, lasten karnevaalipäivä 24.3.  12.3.  kiinni kulkevat  
pesach, pääsiäinen   23.4.–30.4. 11.4.–18.4. kiinni* eivät*  
jom ha´atsmaut, itsenäisyyspäivä 12.5.  2.5.  kiinni kulkevat  
lag baomer       auki kulkevat  
shavuot, helluntai   12.6.  31.5.–1.6.  kiinni eivät  
tisha beav, temppelin hävityksen 
muistopäivä   14.8.  1.8.  auki kulkevat  
rosh hashana, uusivuosi  3.10.–4.10. 21.9.–22.10. kiinni eivät  
jom kippur, suuri sovintopäivä  12.10.  30.9.  kiinni eivät  
sukkot, lehtimajanjuhla  17.10.–25.10. 5.10.–13.10. kiinni* eivät*  
simchat tora, lain ilojuhla  24.10.  12.10.  kiinni eivät  
hanukka, temppelin vihkimisen  
muistojuhla   25.12.–1.1. 13.12.–20.12. auki kulkevat  
sapatti, viikon seitsemäs päivä joka lauantai joka lauantai kiinni eivät

*Ensimmäinen ja viimeinen päivä varsinaisia juhlapäiviä, joita tiedot koskevat. 
Huom! Juhlat alkavat edellisenä päivänä, jolloin liikkeet suljetaan klo 14.00 sekä pankit klo 12.00 ja kulku-
neuvot lopettavat ajonsa klo 15.00 tai 16.00. Juhlat päättyvät illalla auringonlaskuun, jolloin kulkuneuvot 
aloittavat ajonsa. Huom! Juhlapäivien aukioloajat ja kulkuneuvoja koskevat tiedot ovat voimassa vain juu-
talaisten asuttamilla alueilla. Arabiväestön asuttamilla alueilla (esim. itä-Jerusalem) ei näitä rajoituksia ole.

Aurinkopäiviä keskimäärin Tammi Maalis Touko Heinä Syys Marras 
Jerusalem  19 23 29 31 30 23  
Tel Aviv   17 23 30 31 29 22  
Tiberias   19 25 30 31 30 25  
Eilat   30 29 31 31 30 29  
Kuollutmeri  30 31 31 31 30 30  

Lämpötiloja (Celsius-asteina)
Päivän keskilämpötilat  Tammi Maalis Touko Heinä Syys Marras  
Jerusalem  13,9 18,0 26,2 28,3 27,9 18,9  
Tel Aviv   19,0 21,7 26,1 30,5 31,3 23,9  
Tiberias   20,4 26,3 33,1 36,6 36,2 24,9  
Eilat   22,0 28,3 36,3 39,8 37,6 27,6  
Yön keskilämpötilat noin 10 astetta alhaisempia.

Vedenpinnan  
keskilämpötilat  Tammi Maalis Touko Heinä Syys Marras  
Välimeri   18,0 17,5 21,5 28,0 28,5 23,0  
Gennesaret  17,0 16,5 24,5 28,5 29,5 24,0  
Kuollutmeri  21,0 21,0 25,0 30,0 31,0 28,0  
Punainenmeri  22,0 21,0 24,0 26,0 27,0 25,0

Matkalla tarvittavat asiapaperit
Passi, joka on voimassa vielä kuusi kuukautta matkan jälkeenkin. Alle kolme kuukautta kestävillä  
turistimatkoilla Israeliin ei tarvita viisumia. Jordanian yhdistelmämatkoilla Jordanian ryhmäviisumin  
hankkimista varten tiedot passin numerosta ja voimassaoloajasta tulee toimittaa Toiviomatkoille  
viimeistään kaksi viikkoa ennen matkan alkua.

Tietoja Jordaniasta
 

Pinta-ala: 90.000 km2, mistä 85 
% aavikkoa ja 15 % kasvillisuuden 
peittämää. Rantaviivaa 26 km.
Asukasluku: n. 6,5 miljoonaa, joista 
yli puolet palestiinalaista alkuperää, 
valtaenemmistö muslimeja, n. 2 % 
kristittyjä.
Pääkaupunki: Amman, jossa n. 4 
miljoonaa asukasta.
Punaisenmeren rannalla sijaitsevassa 
Akaban satama- ja lomakaupungissa 
on n. 140.000 asukasta.
Jerash, ”Lähi-idän Pompeji”, on 
150.000 asukkaan kaupunki. Muinais-
ten raunioiden nyt nähtävissä olevat 
pylväät olivat vielä 1970-luvun alussa 
maan alla.
Petran kanjonin kallioon hakattu 
muinaiskaupunki on tavoitettavissa 
n. 5 km edestakaisella kävelyllä tai 
hevoskärrykyydillä (30 €).
Jordanian virallinen kieli on arabia 
(englantia osataan yleisesti).
Rahayksikkö: dinaari = 1000 filsiä.
Lyhyttä vierailua varten paikallisen 
valuutan vaihtaminen ei ole välttämä-
töntä, myös euroja otetaan vastaan 
maksuvälineenä monissa paikoissa.
Islaminuskoiset viettävät pyhäpäivää 
perjantaina, jolloin useat liikkeet ja 
virastot ovat kiinni (monien kristittyjen 
liikkeet ovat kiinni sunnuntaisin).
Matkailun osuus kansantulosta on 
kasvanut voimakkaasti. Esimerkiksi 
Jordanian tärkeimmässä matkailu-
kohteessa Petrassa oli 1970-luvun 
alussa yksi majatalo, nykyisin kym-
meniä hotelleja. 

Israel ja Jordania
Israelin ja Jordanian yhdistelmämat-
kalla nähdään Israelin keskeisten koh-
teiden lisäksi kiintoisia tutustumiskoh-
teita naapurimaan Jordanian puolelta. 
Näistä kiehtovin on Petra, ruusunpu-
naiseen kallioon hakattu muinainen 
nabatealaiskaupunki, peräisin vuoden 
300 e.Kr. tienoilta. Muita kohteita ovat 
roomalaisaikainen rauniokaupunki 
Jerash eli Gerasa ja Nebovuori, jolta 
Mooses tähyili luvattuun maahan.
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Israelin 
hotellit
 
Huom! Kaikkien hotellien uima-altaat eivät ole 
käytössä talvikuukausina. Hotellihuoneissa 
on kokolattiamatot, ellei toisin ole mainittu.  

Jerusalem 

LEONARDO JERUSALEM 
Osoite: 9, St George Str.
Puhelin: +972 (0)2 5320000
Faksi: +972 (0)2 5320051
Suuri, hyvätasoinen hotelli Länsi-Jerusalemissa, 
keskustan ja ortodoksijuutalaisten asuttaman Mea 
Shearimin kaupunginosan tuntumassa ja lähellä 
vanhaakaupunkia (n. 500 m). Rakennettu 2000. 
Hotellissa on 8 kerrosta, kaksi ravintolaa, baari, 
hyvät kokoustilat, (uima-allas kesä-elokuussa), 
394 huonetta, joissa WC, kylpy, puhelin, radio, TV, 
minibaari, ilmastointi, kokolattiamatto tai synteetti-
nen parkettilattia.

OLIVE TREE
Osoite: 23, St. George Street, Jerusalem
Puhelin: +972 (0)2 541 0410
Faksi: +972 (0)2 541 0411
Suuri, hyvätasoinen hotelli Länsi-Jerusalemissa 
Leonardo-hotellin vieressä, noin 500 metrin pääs-
sä vanhastakaupungista. Hotellissa on ravintola, 
baari ja useita kokoustiloja. 304 huonetta, joissa 
WC, kylpy, TV, tallelokero, hiustenkuivaaja, ilmas-
tointi ja kokolattiamatto. Langaton internet-yhteys 
huoneissa lisämaksusta, aulassa ilmainen.

GRAND COURT
Osoite: 15 Saint George St., 91002 Jerusalem. 
Puhelin: +972 (0)2 5917777
Faksi: +972 (0)2 5917778
Suuri, hyvätasoinen hotelli Leonardo Jerusalem 
-hotellin vieressä. Hotellissa on 10 kerrosta, 5 
hissiä, ravintola, kokoustilat, uima-allas (huhti - 
syyskuu), 442 huonetta, joissa ilmastointi, wc, 
kylpy, hiustenkuivain, vedenkeitin, tv, puhelin, 
säilytyslokero, pieni jääkaappi, langaton lähiverk-
koyhteys.

PRIMA KINGS
Osoite: 60, King George St. 
Puhelin: +972 (0)2 6201201
Faksi: +972 (0)2 6201211
Länsi-Jerusalemissa, Suuren synagogan vieressä, 
vilkasliikenteisten katujen risteyksessä sijaitseva 
varsin hyvätasoinen hotelli. Rakennettu 1956, 
7 kerrosta, hissi, kokoontumistilat, ruokasali 
(kosher), 214 huonetta, joissa WC, kylpy, puhelin, 
minibaari, vedenkeitin, ilmastointi, keskuslämmitys.

PRIMA ROYALE
Osoite: 3, Mendele St. Puhelin +972 (0)2 5607111 
Faksi: +972 (0)2 5610964
Talbieh’n asuntoalueella, rauhallisen kadun var-
rella sijaitseva hyvätasoinen hotelli, jonka viihtyisä 
ilmapiiri huokuu Jerusalemin pitkää historiallista 
perinnettä. 7 kerrosta, hissi, ravintola (kosher), 
baari, 133 kauniisti sisustettua huonetta, joissa 
WC, kylpy tai suihku, puhelin, radio, TV, tallelo-
kero. 

PRIMA PARK
Osoite: 2, Vilnay Street, Jerusalem
Puhelin: +972 (0)2 5522220
Suuri paremman keskitason hotelli Länsi-Jerusa-
lemissa, lähellä Knessetiä (parlamenttitaloa). 10 
kerrosta, ravintola, baari, kokoustilat, 217 huo-
netta, joissa TV, puhelin, WC / suihku, jääkaappi, 
talletuslokero, ilmastointi.

JERUSALEM GATE
Osoite: 43, Yirmiyahu Street, Jerusalem 94467. 
Puhelin: +972 (0)2 5008500. Faksi: +972 (0)2 
5002121. 
Suuri, keskitasoinen hotelli lähellä ICC-konfe-
renssikeskusta ja Länsi-Jerusalemin päälinja-
autoasemaa. Hotellissa on 7 kerrosta, ruokasali 
(kosher), suuri aula, hyvät kokoustilat, baari, suora 
sisäänkäynti alakerran pieneen ostoskeskukseen, 
298 varsin tilavaa huonetta, joissa WC, kylpyam-
me, suihku, hiustenkuivain, puhelin, TV, kokolattia-
matto, säädettävä lämmitys, ilmastointi.

JERUSALEM TOWER
Osoite: 23, Hillel Street, Jerusalem
Puhelin: +972 (0)2 6209209 
Faksi: +972 (0)2 6252167
Länsi-Jerusalemin keskustassa, Toiviomatkojen 
toimistoa vastapäätä sijaitseva keskitason hotelli. 
Täysin uudistettu vuonna 2012. Rakennuksessa 
on 17 kerrosta, hissi, ruokasali (kosher), baari, ko-
koontumistila, 120 huonetta, joissa kivilattiat, WC, 
kylpy, puhelin, TV, ilmastointi, lämmitys, langaton 
lähiverkkoyhteys. Huom! Suhteellisen pieniin 
huoneisiin vaikea sijoittaa lisävuodetta.

EYAL
Osoite: 21 Shamai Street, Jerusalem
Puhelin: +972 (0)2 6234161
Länsi-Jerusalemin keskustassa sijaitseva 2014 
kokonaan uudistettu keskitason hotelli. Neljä ker-
rosta, ravintola, baari, kokoushuone, 68 huonetta, 
joissa wc, kylpyamme, suihku, puhelin, tv, jääkaap-
pi, talletuslokero, lämmitys / ilmastointi.

Leonardo Jerusalem

JERUSALEMIN RAITIOTIELINJA
Useimmissa hotelleissamme asuvat matkalaiset 
voivat käyttää hyväkseen läheltä hotellia kulkevaa 
raitiovaunua. Se kulkee pitkin Jaffankatua (Yafo) 
kaupungin keskustan halki ja reitin toinen päätepis-
te on lounaassa Herzlin vuoren luona ja toinen Je-
rusalemin koillisosassa. Se tarjoaa hyvän yhteyden 
Länsi-Jerusalemin keskustaan ja mm. vanhankau-
pungin portille.M
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Tiberias 

RON BEACH
Osoite: Gdud Barak Rd. Puhelin: +972 (0)4 
6791350. Faksi: +972 (0)4 6791351. 
Sähköposti: sf_ronbeach@bezeqint.net
Gennesaretin rannassa, 1 km keskustasta pohjoi-
seen sijaitseva hyvätasoinen hotelli, jossa kodikas 
ilmapiiri. Rakennettu 1977, 3 kerrosta, 2 hissiä, 
erinomaiset kokoontumistilat, ruokasali, kuntosali, 
oma uimaranta käytettävissä läpi vuoden, uima-
allas (säävaraus, yleensä ei käytössä marraskuun 
lopusta maaliskuun loppuun) puutarhamaisella 
sisäpihalla, 222 huonetta, joissa WC, kylpy, 
puhelin, ilmastointi, keskuslämmitys, pieni jää-
kaappi, vedenkeitin. Osaan huoneista sisäänkäynti 
suoraan hotellin omasta rantapuutarhasta. Hotellin 
alakerroksen huoneet uudistettu 2011, jolloin niihin 
vaihdettu laminaattilattiat.

LEONARDO CLUB 
Osoite: Habanim St. Puhelin: +972 (0)4 6714444. 
Faksi +972 (0)4 6723950.
Tiberiaan alakaupungin liikekeskustassa, lähellä 
Gennesaretin rantaa sijaitseva hyvätasoinen ho-
telli. Lähellä keskustan kävelykatu, jolta kantautuu 
melua. Rakennettu 1984, 10 kerrosta, hissi (myös 
maisemahissi), ruokasali (kosher), suuret julkiset 
tilat, hyvät kokoontumistilat, lämmitetty (+26C), 
katettu uima-allas ja lastenallas, 400 huonetta, 
joissa WC, kylpy, puhelin, TV, ilmastointi, keskus-
lämmitys.

LEONARDO TIBERIAS 
Osoite: Gdud Barak Street, P.O.B. 175. Puhelin: 
+972 (0)4 6700800. 
Faksi +972 (0)4 6700801.
Kävelymatkan päässä Tiberiaan keskustasta, 
Gennesaretin rannassa sijaitseva hyvä keskitason 
hotelli. Ravintola, baari, kokoustilat, oma ranta, 
uima-allas, 195 huonetta, joissa WC, suihku, 
puhelin, TV, radio, ilmastointi. Osassa huoneita 
laminaattilattia. Huom! Israelin sisäministeriön 
määräyksen mukaisesti uinti Gennesaretin järves-
sä ei ole sallittua talviaikana 15.10. - 30.4.

ARCADIA
Osoite: Ussishkin 16, Tiberias. 
Puhelin: +972 (0)4 6711400. 
www.arcadiatiberias.co.il
Ylä-Tiberiaan rinteessä, rauhallisessa vehreässä 
kaupunkiympäristössä sijaitseva hyvä keskitason 
hotelli. Alakaupungin keskustasta noin 1 km käve-
lymatka jyrkähköä rinnettä ylös. Hotelli uudistettu 
2011. Hotellissa on ruokasali (kosher), baari, uima-
allas (huhti-lokakuussa, ei käytössä uskonnollisina 
juhlapyhinä), 86 huonetta, joissa wc / kylpyhuone, 
tv, puhelin, jääkaappi, lämmitys / ilmastointi.

BERGER
Osoite: Neiberg St. 27, 14105 Tiberias, Israel. 
Puhelin: +972 (0)4 6715151. 
Vaatimaton keskitason hotelli Ylä-Tiberiaan puutar-
hamaisessa kaupunginosassa, lähellä Arcadia-
hotellia. Hotellissa on neljä kerrosta, ei kokousti-
loja, 42 huonetta, joissa ilmastointi / lämmitys, tv, 
puhelin, wc / suihku.

DONA GRACIA
Osoite: Haprahim Street 3, Tiberias. Puhelin: +972 
(0)4 6728900. 
Faksi: +972 (0)4 6717175.
Internet: www.donagracia.com
Tiberiaan keskustassa, itämaisen vihannestorin 
vieressä sijaitseva kodikas keskitason hotelli. Ho-
tellissa 4 kerrosta, kolme hissiä, ravintola, kahvila, 
kokoustila, 67 huonetta, joissa WC, suihku, TV, 
puhelin, ilmastointi, huoneissa heikko äänene-
ristys. Dona Graciassa asuvilla Toiviomatkojen 
asiakkailla on ilmainen oikeus käydä uimassa Ron 
Beach -hotellin uima-altaassa.

Juudea 

JAD HASHMONA
Osoite: 90895 D.N. Harei Jehuda. 
Puhelin: +972 (0)2 5942000 (vast.otto). Faksi: 
+972 (0)2 5343959.
Rauhallisella paikalla Juudean vuorilla, 15 km Je-
rusalemista, Tel Aviviin vievän päätien tuntumassa 
sijaitseva moshavin lomakylä. Ruokasali, hyvät ko-
koontumistilat, sauna, langaton lähiverkkoyhteys. 
Kaikissa huoneissa pieni jääkaappi ja vedenkeitin. 
Viihtyisissä puutaloissa 30 huonetta, joissa on 
puulattiat, WC, kylpyhuone, puhelin, lämmitys ja 
ilmastointi. Vuoden 2000 aikana valmistuneissa ki-
vitaloissa on laattalattiat, huoneissa WC ja suihku.
Jad Hashmonan asiakkailla tilaisuus käyttää 
maksutta Newe Ilan -hotellin uima-allasta (kupon-
keja saa Jad Hashmonan vastaanotosta). Jad 
Hashmonasta on noin puolen tunnin kävelymatka 
Newe Ilaniin.

Leonardo Club - Tiberias
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Tel Aviv 

GILGAL
Osoite: 7, Nes Ziona Street, 63904 Tel Aviv. Puhe-
lin: +972 (0)3 5111000. Faksi: +972 (0)3 5167291.
Tel Avivissa, vain parin minuutin kävelymatkan 
päässä rannalta sijaitseva viihtyisä keskitason 
hotelli, jota ylläpitää messiaaninen yhteisö. 
Hotellissa on kokoustila ja ruokasali, langaton lähi-
verkkoyhteys, katolla näköalatasanne. Huoneissa 
on kivilattiat, ilmastointi, lämmitys, WC, suihku, 
talletuslokero, jääkaappi, vedenkeitin.

GRAND BEACH
Osoite: 250 Hayarkon Str., 63113 Tel Aviv. Puhelin: 
+972 (0)3 5433333. 
www.grandhotels-israel.com/tel-aviv-hotels/grand-
beach-tel-aviv-hotel
Muutaman minuutin kävelymatkan päässä Tel 
Avivin keskustasta ja uimarannalta sijaitseva 
hyvätasoinen hotelli, 12 kerrosta, kosher-ravintola, 
kokoustilat, langaton lähiverkkoyhteys, uima-allas 
katolla, 212 huonetta, joissa wc, kylpy, tv, pieni 
jääkaappi, keittomahdollisuus, hiustenkuivain, 
ilmastointi.

Natania 

RESIDENCE
Osoite: Gad Machnes Street 18, 42269 Netanya
Puhelin: +972 9-830 1110
www.zyvotel.com/residence-netanya
Rannan tuntumassa, viiden minuutin kävelymatkan 
päässä Natanian keskustasta sijaitseva keskitason 
hotelli. Hotellissa on ravintola, kokoustiloja ja hissi. 
8 kerrosta, 96 huonetta. Siisteissä, pienehköissä 
huoneissa on kylpyhuone ja WC, ilmastointi, TV, 
tallelokero, jääkaappi, vedenkeitin ja hiusten-
kuivaaja.

Kuollutmeri 

DAVID DEAD SEA
Osoite: Ein Bokek, 86980 Israel.
Puhelin: +972 (0)8 6591234.
Suuri ja hyvätasoinen hotelli Ein Bokekissa Kuol-
leenmeren rannan tuntumassa. Hotellilla on suuri 
ulkouima-allasalue, sisäuima-allas ja kylpyläosasto, 
jonka palveluista osa on lisämaksullisia. 606 huonet-
ta, 3 ravintolaa ja kokoustiloja.
Tilavissa huoneissa on WC, kylpyamme ja suihku, 
TV, vedenkeitin, tallelokero ja ilmastointi. 

EIN GEDI
Osoite: Kibbutz Ein Gedi, 86980 MP Dead Sea. 
Puhelin: +972 (0)8 6594222. Faksi: +972 (0)8 
6584328.
30 km Kuolleenmeren alueen keskuspaikasta 
Ein Bokekista pohjoiseen, 1,5 km etäisyydellä 
Kuolleenmeren rannasta vehreän puutarhamaisessa 
ympäristössä sijaitseva kibbutsin ylläpitämä hotelli. 
Hotellissa on ruokasali, uima-allas (ei käytössä 
talvikuukausina, avataan tavallisesti huhtikuun 
alussa) kibbutsin alueella, noin 10 minuutin kävely-
matkan päässä hotellista, terveyskylpymahdollisuus 
(kylpylään 4 km, kuljetus neljästi aamupäivisin ja 
neljästi iltapäivisin), tenniskenttä, yksikerroksisissa 
rivitaloissa yhteensä 120 huonetta, joissa WC, 
suihku, jääkaappi, vedenkeitin, radio ja TV, langaton 
lähiverkkoyhteys.
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KÄYNTIKOHTEET KULJE-
TUSTEN YHTEYDESSÄ:

Kuolleenmeren alueella: 
Uinti Kuolleessameressä 10 €. Kumran, 
kuuluisien kirjakääröjen löytöpaikka 10 
€. Masadan vuorilinnoitus 35 €. Jerikon 
rauniokumpu 10 €.

Jordaniassa: 
Jerash, muinainen Gerasa, panoraama. 
Nebovuori, jolle Mooses nousi autiomaa-
vaelluksen yhteydessä.
Madaban Pyhälle Yrjölle omistettu kirkko, 
jonka lattiamosaiikissa on vanhin tunnettu 
pyhän maan kartta.
Petran kuuluisa kalliokaupunki. Petra on 
Jordanian tärkein ja kiinnostavin kohde, 
joka sijaitsee 250 km Ammanista etelään. 
Petra on nabatealaisten perustama, 
ruusunpunaiseen kalliokanjoniin hakattu 
luolakaupunki. Kanjoniin kuljetaan jalan. 
Sen katseluun varataan 4 – 5 tuntia. 
Kuljemme läpi hiekkakiveen louhitun 
muinaisen kaupungin, jonka pystysuorat 
kallioseinämät ovat korkeimmillaan jopa 
80 m ja vaihtelevat vihreän, roosan ja 
ruosteen eri sävyissä. Petraan on syytä 
varata hyvät kävelykengät ja auringolta 
suojaava päähine sekä vesipullo. Jorda-
nian kohteet yhteensä 120 €.

Retket matkan perusohjelmaan kuuluvi-
en kohteiden nähtävyyksille eivät sisälly 
matkan perushintaan. Retket voi ostaa 
etukäteen yhtenä pakettina tai yksitellen 
perillä matkakohteessa oppaalta. Eri koh-
teissa vietettävien vuorokausien mukaan 
tarjolla on ainakin osa tässä luetelluista 
retkistä. Retkien käyntikohteisiin voidaan 
tehdä ajankohdasta ja olosuhteista johtu-
via muutoksia. Retkien hintoihin sisältyvät 
myös kuljettajien palvelurahat. 
Lasten retkihinnat: 
0 – 5-vuotiaat ilmaiseksi, 
6 – 12-vuotiaat puolella hinnalla.

RETKET TIBERIAASSA:

Etelä-Galilea, koko päivä 70 € 
Uuteen testamenttiin liittyviä kohteita 
Gennesaretin ympäristössä. Tabgha, 
Pietarin kalapaikka järven rannalla, mihin 
on sijoitettu sydämenmuotoisia kiviä 
muistuttamaan Jeesuksen ja Pietarin 
kohtaamisesta (Joh. 21). Kapernaum, 
Jeesuksen kotikaupungin rauniot, syna-
goga 400-luvulta j.Kr., sen alla Jeesuksen 
ajan synagogan perustukset. Uintimah-
dollisuus Sachnen kansallispuiston 
lämpimissä altaissa.

Pohjois-Galilea, koko päivä 70 €
Laivamatka Gennesaretilla. Autuuksien-
vuori eli vuorisaarnan vuori, jolla italialais-
ten rakennuttama kirkko vuodelta 1938. 
Jeesus piti vuorisaarnansa mahdollisesti 
tämän vuoren rinteellä (Matt. 5 – 7). Jor-
danin alkulähteet. Golanin kukkuloiden 
näkymiä.

Länsi-Galilea, koko päivä 70 €
Nasaret, Jeesuksen lapsuuden ja nuoruu-
den ajan kotikaupunki, tuolloin pieni kylä, 
nykyisin arabikristittyjen ja enenevästi 
myös muslimien asuttama. Haifan kau-
punki Välimeren rannalla. Karmelvuori 
Jisreelinlaakson vieressä, profeetta Elian 
ja Baalin profeettojen taistelun paikka 
Muhraka (1. Kun.), Raamatussa usein 
kauneuden vertauskuva. Akko, ristiretke-
läislinnoituksen maanalaiset rauniot.

Nazareth Village, Kaana ja Alassyök-
semisenvuori, puoli päivää (n. 5 tuntia) 
50 € 
Jeesuksen ajan mallin mukaan rakennet-
tu kylä, jossa esitellään havainnollisesti 
tuon ajan elämää.

RETKET TIBERIAASSA 
EDULLISILLA VIIKON MAT-
KOILLA:

Tiberiaassa kolme koko päivän retkeä 
Galilean kohteisiin à 70 € sekä retki Je-
rusalemiin 80 € ja retki Kuolleellemerelle 
80 € tai yhdistetty retki Jerusalemiin ja 
Kuolleellemerelle 90 €. 

RETKET JERUSALEMISSA:

Jeesuksen jalanjäljissä, koko päivä 
70 €
Länsimuuri eli Itkumuuri, Jerusalemin 
temppelialueen läntinen muuri, juutalais-
ten pyhin paikka, joka sijaitsee lähinnä 
tuhottua Jerusalemin temppeliä, alimmat 
nähtävissä olevat kivet Herodeksen 
ajalta. Jeesuksen ajan katutaso oli useita 
metrejä nykyistä alempana. Via Dolorosa 
(Tuskien tie). Puutarhahauta. Getsema-
ne. Öljymäki.

Länsi-Jerusalem ja Betlehem, 
koko päivä 80 €
Jad Vashem (juutalaisvainojen museo, ei 
alle10-vuotiaille). Israelin kansallismuseo. 
Betlehem, Jeesuksen syntymäkaupunki 
lähellä Jerusalemia.

Israelissa ja Jordaniassa tehtävät 
retket
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Toiviomatkojen tilauslennot Tel Aviviin
KEVÄT 2016
Lentopäivät ja aikataulu: 28.2. su (vain meno), 6.3. su, 13.3. su, 20.3. su, 27.3. su, 3.4. 
su, 10.4. su, 17.4. su (vain paluu), Finnair, Airbus 319
AY1921 Helsinki – Tel Aviv klo 06.10 – 10.30
AY1922 Tel Aviv – Helsinki klo 11.20 – 15.55
Kevään 2016 lentohinnat meno – paluu Helsinki – Tel Aviv – Helsinki:
550 € (perillä 1 viikko) – 650 € (perillä yli viikko)

Lapsialennukset
2-12-vuotiaille 100 € alennus aikuisten lentohinnasta. Sylilapset (alle 2 v.) aikuisen 
seurassa (ei omaa lentopaikkaa) maksavat 70 €.

Omatoimimatkalaisten bussikuljetukset
Voit varata maksullisen kuljetuksen Tel Avivin lentokentältä Jerusalemiin kaikkien Tel 
Avivin -lentojen yhteyteen ja Tiberiaaseen, jos samassa lennossa jokin ryhmä menee 
ensiksi Tiberiaaseen. Aikaisen aamulennon jälkeen kuljetus Tiberiaaseen tavallisesti 
jonkin retkikohteen kautta. Kuljetus Tiberiaasta Tel Avivin lentokentälle on mahdollista 
varata lähes kaikkien Tel Avivin -paluulentojen yhteyteen.
Kuljetusten hinnat / suunta:
Tel Aviv - Jad Hashmona 20 €
Tel Aviv - Jerusalem 20 €
Tel Aviv - Tiberias 30 €
Tel Aviv - Kuollutmeri (Ein Gedi) 50 €
Jerusalem - Tiberias 30 € (sis. uinnin Kuolleessameressä)
Lapset puolella hinnalla.

Huom! Myöhäisempi paluu ryhmän mukana tehdyn valmismatkan jatkoksi (lisäviikko 
omatoimisesti ilman Toiviomatkojen järjestämää majoitusta) on vain hyvin rajoitetusti 
mahdollinen ja Toiviomatkat veloittaa siitä 100 euron lisämaksun / matkustaja.

Toiviomatkojen toimisto 
Jerusalemissa
Toiviomatkoilla on palvelutoimisto Jerusa-
lemissa. Israelissa ollessasi voit kääntyä 
sen puoleen matkaasi koskevissa asiois-
sa. Israelissa pitempään olleet ja siellä 
asuvat suomalaiset voivat myös varata 
lentopaikkansa Suomeen Toiviomatkojen 
Jerusalemin-toimistosta.

TOIVIOMATKAT Jerusalem, Osoite: Hillel 
Street 24, 94581 JERUSALEM
Puhelin +972 2 6253765
Faksi +972 2 6253943

Toiviomatkojen tilaus - 
lennot Finnairin koneilla
Finnair Plus -pisteet
Asiakkaat, joilla on Finnair Plus -tili, saa-
vat Finnair Plus -pisteitä myös Finnairin 
lomalennoista. Pisteet saa tilille esittämäl-
lä Finnair Plus -kortin Suomesta lähdettä-
essä lähtöselvityksen yhteydessä.

Erikoismatkatavarat
Koneen ruumassa kuljetettavan matka-
tavaran enimmäismäärä / matkustaja on 
vain yksi matkalaukku, enimmäispaino 23 
kg. Ylipainosta tai ylimääräisestä matka-
laukusta lentoyhtiö perii lisämaksun.
HUOM! Yhdessä matkustavat perheenjä-
senet eivät muodosta poikkeusta matka-
tavaran henkilökohtaisen lukumäärän tai 
enimmäispainon suhteen (kahden henki-
lön yhteinen matkalaukkukaan ei saa pai-
naa enempää kuin 23 kg). Erikoisvarus-
teista (esim. golf-varusteet, polkupyörä, 
urheilusukellusvarusteet, purjelauta jne.) 
Finnair perii kullekin varusteelle määrätyn 
ylipainomaksun ja niiden kuljetuksesta on 
sovittava suoraan Finnairin kanssa 14 vrk 
ennen lentoa.

Maksulliset lisäpalvelut
Lisäpalvelut (esim. erityinen istumapaik-
ka, erikoismatkatavaroiden kuljetus, pai-
norajan ylittävä matkatavara jne.) vara-
taan Internet-osoitteessa www.finnair.fi/
lomalennot ja maksetaan Finnairille etu-
käteen luottokortilla.
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Tiberias
Hintoihin sisältyvät lennot, majoitus kahden hengen huoneissa, ohjelmassa mainitut ate-
riat, kuljetukset Tel Avivin lentokentältä hotelliin ja hotellista Tel Avivin lentokentälle sekä 
hotellihenkilökunnan palvelurahat. Eri maksusta tarjolla olevilla retkillä on Toiviomatkojen 
suomenkielinen opas. Huom! Näillä edullisilla yhden matkakohteen matkoilla ei myönnetä 
lapsialennuksia.

Lentoaikataulu sunnuntaisin (kevät 2016)
AY1921 Helsinki – Tel Aviv klo 06.10 – 10.30
AY1922 Tel Aviv – Helsinki klo 11.20 – 15.55

Retket: Tiberiaassa kolme koko päivän retkeä Galilean kohteisiin à 70 € sekä retki Jerusa-
lemiin 80 € ja retki Kuolleellemerelle 80 € tai yhdistetty retki Kuolleellemerelle ja Jerusale-
miin 90 €.

13.3. – 20.3.2016 (7 yötä)
Hotelli Dona Gracia 799 € / aamiainen. Puolihoito + 100 €. Yhden hengen huone + 280 €.
Hotelli Arcadia 699 € / aamiainen. Puolihoito + 100 €. Yhden hengen huone + 270 €.

20.3. – 27.3.2016 (7 yötä)
Hotelli Dona Gracia 799 € / aamiainen. Puolihoito + 100 €. Yhden hengen huone + 280 €.
Hotelli Arcadia 699 € / aamiainen. Puolihoito + 100 €. Yhden hengen huone + 270 €.

Edulliset matkat Israeliin
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27.3. – 3.4.2016 (7 yötä)
Hotelli Dona Gracia 799 € / aamiainen. Puolihoito + 100 €. Yhden hengen huone + 280 €.
Hotelli Arcadia 699 € / aamiainen. Puolihoito + 100 €. Yhden hengen huone + 270 €.
Hotelli Berger 599 € / aamiainen. Puolihoito + 100 €. Yhden hengen huone + 260 €.

3.4. – 10.4.2016 (7 yötä)
Hotelli Dona Gracia 799 € / aamiainen. Puolihoito + 100 €. Yhden hengen huone + 280 €.
Hotelli Arcadia 699 € / aamiainen. Puolihoito + 100 €. Yhden hengen huone + 270 €.
Hotelli Berger 599 € / aamiainen. Puolihoito + 100 €. Yhden hengen huone + 260 €.
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6.3. – 13.3.2016 (su – su, 1 viikko)
Toiviomatkojen tilauslennot
06.03. AY1921 Helsinki – Tel Aviv klo 06.10 – 10.30
13.03. AY1922 Tel Aviv – Helsinki klo 11.20 – 15.55

Kirkkoherra Jyrki Vaaramo
Muonio 050 4334108, jyrki.vaaramo@evl.fi
Jorma Vuorma
Oulunsalo 040 5808199, 
jorma.vuorma@isannointivuorma.fi
Opas Ariel Livson
06.03. – 09.03. Tiberias/Leonardo Club
09.03. – 13.03. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
Matkan perushinta ph 1370 €. 
1hh 380 €. Rp n.350 €.

Församlingsförbundet / Kalle Sällström
Helsingfors 050 3562475, 
kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi
Guide Sara Rivaj
06.03. – 09.03. Tiberias/Leonardo Club
09.03. – 13.03. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
Resans grundpris 1370 € inkl. halvpension. 
Enkelrumstillägg 380 €. Utflyktspaket ca. 300 €.

Toiminnanjohtaja Erkki Haarala
0400 785045, erkki.haarala@missionmen.fi
Opas Ariel Sella
06.03. – 10.03. Tiberias/Leonardo Club
10.03. – 13.03. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
Matkan perushinta ph 1370 €. 
1hh 380 €. Rp n.350 €.

13.3. – 20.3.2016 (su – su, 1 viikko)
Toiviomatkojen tilauslennot
13.03. AY1921 Helsinki – Tel Aviv klo 06.10 – 10.30
20.03. AY1922 Tel Aviv – Helsinki klo 11.20 – 15.55

Lähetyssihteeri Liisa Alanne
Rovaniemi 050 3750236,
liisa.m.alanne@gmail.com
Rovasti Vesa-Pekka Koivuranta
Rovaniemi 0400 483858, 
vesa-pekka.koivuranta@pp.inet.fi
Teol.tri, fil.tri Jaakko Lounela
Oulu 0440 337275, jaakko.lounela@pp1.inet.fi
Opas Ariel Livson
13.03. – 17.03. Tiberias/Leonardo Club
17.03. – 20.03. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
Matkan perushinta ph 1399 €. 
1hh 380 €. Rp n. 350 €.

Teol.tri Keijo Nissilä
0400 584101, keijo.j.nissila@gmail.com
Opetusneuvos Timo Tuomisto
Jämsä 050 5694742, timotuo50@gmail.com
Opas Ariel Sella
Israel ja Jordania:
13.03. – 15.03. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
15.03. – 16.03. Akaba/Al Captain
16.03. – 17.03. Amman/Larsa
17.03. – 20.03. Tiberias/Ron Beach
Matkan perushinta ph 1599 €. 1hh 399 €.
Jordanian käyntikohteet Petra, Nebo, Madaba ja 
Jerash yhteensä 120 €.

Israelin matkakalenteri, 
kevät 2016 ja syksy 2016
Huom! Toiviomatkojen tilauslennoilla ja Finnairin reittilennoilla ei ole matkan hintaan kuuluvaa ruokatarjoilua, vaan koneessa voi ostaa erilaisia 
välipaloja Sky Bistro -palvelusta. Puolihoitoon ei kuulu aterioita hotellihuo neiden luovuttamisen jälkeen. Majoituk sen sisältävien matkojen hin-
toihin sisältyvät hotellihenkilökunnan ja bussinkuljettajien palvelurahat. Israelin ja Jordanian yhdistelmämatkojen hintoihin sisältyvät rajamaksut. 
Yksin matkalle ilmoittautuvien tulee varautua maksamaan yhden hengen huoneesta perittävä lisämaksu, mikäli heille ei löydy huonetoveria.
Huom! Matkojen perushintoihin ei sisälly retkiä matkakohteiden ympäristöön. Retket voi ostaa etukäteen yhtenä pakettina.
Lyhenteet: ph = puolihoito    aam = aamiainen    1hh = lisämaksu yhden hengen huoneesta    rp = retkipaketti (ks. sivu 9)

Kevät 2016
28.2. – 6.3.2016 (su – su, 1 viikko)
Toiviomatkojen tilauslennot
28.02. AY1921 Helsinki – Tel Aviv klo 06.10 – 10.30
06.03. AY1922 Tel Aviv – Helsinki klo 11.20 – 15.55

SLEY
Aluejohtaja Esa Luomaranta
Kuortane 040 5036397, esa.luomaranta@sley.fi
Marja Luomaranta
Kuortane 040 8456367
Opas Marjaana Rissanen
28.02. – 02.03. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
02.03. – 06.03. Tiberias/Ron Beach
Matkan perushinta ph 1490 €. 
1hh 399 €. Rp n. 350 €.

Rovasti Anja Mastosalo
Heinola 044 5108944, anja.mastosalo@phnet.fi
Opas Ariel Livson
28.02. – 03.03. Tiberias/Leonardo Club
03.03. – 06.03. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
Matkan perushinta ph 1370 €. 
1hh 380 €. Rp n. 350 €.

Juha ja Liisa Välilä
Helsinki 040 7421741 J., 050 3698741 L., 
045 3288704, liisa.valila@parisuhdekeskus.fi
Israel ja Jordania:
28.02. – 02.03. Tiberias/Leonardo Club
02.03. – 03.03. Amman/Larsa
03.03. – 04.03. Akaba/Al Captain
04.03. – 06.03. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
Matkan perushinta ph 1499 €. 1hh 380 €.
Jordanian käyntikohteet Jerash, Madaba, Nebo ja 
Petra yhteensä 120 €.

Opettaja Esko Petäjä ja kanttori Hanna Petäjä
Isokyrö 0400 565425, 0400 620144, 
eskopee@nic.fi, hanna.petaja@evl.fi
Israel ja Jordania:
28.02. – 02.03. Tiberias/Leonardo Club
02.03. – 03.03. Amman/Larsa
03.03. – 04.03. Akaba/Al Captain
04.03. – 06.03. Jad Hashmona/lomakylä
Matkan perushinta ph 1480 €. 1hh 350 €.
Jordanian käyntikohteet Jerash, Madaba, Nebo ja 
Petra yhteensä 120 €.
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20.3. – 27.3.2016 (su – su, 1 viikko)
Toiviomatkojen tilauslennot
20.03. AY1921 Helsinki – Tel Aviv klo 06.10 – 10.30
27.03. AY1922 Tel Aviv – Helsinki klo 11.20 – 15.55

Rauhanturvaajat
Ilkka Partanen
Sulkava 050 4030835, ilkka.partanen@wippies.fi
lisätietoja matkasta osoitteesta www.vaellusisrael.fi
20.03. – 24.03. Tiberias/Leonardo Club
24.03. – 27.03. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
Matkan perushinta ph 1430 €. 1hh 380 €.

Evankelista Tia Nuutinen ja Reijo Nuutinen
Helsinki 040 8401826, tia.nuutinen@saunalahti.fi
Opas Ariel Sella
20.03. – 24.03. Tiberias/Leonardo Club
24.03. – 27.03. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
Matkan perushinta ph 1430 €. 
1hh 380 €. Rp n. 350 €.

Teuvo Tikkanen
Lapinlahti 040 5508578, 
teuvo.tikkanen@saunalahti.fi
Opas Ariel Sella
20.03. – 24.03. Tiberias/Leonardo Club
24.03. – 27.03. Jad Hashmona/lomakylä
Jad Hashmonassa majoitus lomakylän kivitaloissa.
Matkan perushinta ph 1380 €. 
1hh 340 €. Rp n. 350 €.

27.3. – 3.4.2016 (su – su, 1 viikko)
Toiviomatkojen tilauslennot
27.03. AY1921 Helsinki – Tel Aviv klo 06.10 – 10.30
03.04. AY1922 Tel Aviv – Helsinki klo 11.20 – 15.55
 
Lähetysteologi Jukka Norvanto ja 
Liisa Norvanto
Vantaa 044 5729557, jukka@norvanto.fi
Opas Marjaana Rissanen
27.03. – 31.03. Tiberias/Ron Beach
31.03. – 03.04. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
Matkan perushinta ph 1590 €. 
1hh 399 €. Rp n. 350 €.

Seija Sarkkinen
Lieto (02) 4877599, seija.sarkkinen@pp.nic.fi
Saila Seurujärvi
Kittilä 0400 948454, saiseuru@gmail.com, 
www.saila.fi/kalenteri
Opas Harri Kröger
27.03. – 30.03. Tiberias/Leonardo Club
30.03. – 03.04. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
Matkan perushinta ph 1499 €. 
1hh 380 €. Rp n. 350 €.

3.4. – 10.4.2016 (su – su, 1 viikko)
Toiviomatkojen tilauslennot
03.04. AY1921 Helsinki – Tel Aviv klo 06.10 – 10.30
10.04. AY1922 Tel Aviv – Helsinki klo 11.20 – 15.55

Uudenmaan ev.lut. Kansanlähetys
Piirijohtaja Jari Araneva ja Merja Araneva
Vantaa 044 9751565, jari.araneva@sekl.fi
Opas Marjaana Rissanen
03.04. – 07.04. Tiberias/Ron Beach
07.04. – 10.04. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
Matkan perushinta ph 1599 €. 
1hh 399 €. Rp n. 350 €.

Kari Anttila
Mänttä (03) 4748456, 050 5226557, 
kari.anttila@kolumbus.fi
Pirkko Johansson
Jyväskylä 045 6716737 (vain tekstiviestit), 
pirkko.johansson@gmail.com
03.04. – 07.04. Tiberias/Leonardo Club
07.04. – 10.04. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
Matkan perushinta ph 1499 €. 
1hh 380 €. Rp n. 350 €.

10.4. – 17.4.2016 (su – su, 1 viikko)
Toiviomatkojen tilauslennot
10.04. AY1921 Helsinki – Tel Aviv klo 06.10 – 10.30
17.04. AY1922 Tel Aviv – Helsinki klo 11.20 – 15.55

Patmos Lähetyssäätiö
Leo Meller
leo.meller@patmos.fi
Ilm. Patmos Lähetyssäätiö (09) 85674988
Opas Ariel Sella
10.04. – 13.04. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
13.04. – 17.04. Tiberias/Ron Beach
Matkan perushinta ph 1599 €. 
1hh 399 €. Rp n. 350 €.

Maarit Kattilakoski
Vantaa 044 2654739, mkattilakoski@gmail.com
Waltteri Haapala
050 5029011, waltteri@fuel.fi
10.04. – 17.04. Jerusalem/Eyal
Matkan perushinta ph 1299 €. 1hh 350 €. 

Ossi Könönen
Kotka 040 5542413, kononen.ossi@kymp.net, 
ossi.kononen@svk.fi
Mikko Almgren
Kotka 040 5403083, mikko.almgren@kymp.net
Opas Iris Amoyal
10.04. – 14.04. Tiberias/Leonardo Club
14.04. – 17.04. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
Matkan perushinta ph 1499 €. 
1hh 380 €. Rp n. 350 €.

Helena Nironen
Heinola (03) 7153313, 044 3551951
10.04. – 1404. Tiberias/Leonardo Club
14.04. – 17.04. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
Matkan perushinta ph 1499 €. 
1hh 380 €. Rp n. 350 €.
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10.4. – 17.4.2016 (su – su, 1 viikko)
Toiviomatkojen tilauslennot
10.04. AY1921 Helsinki – Tel Aviv klo 06.10 – 10.30
17.04. AY1922 Tel Aviv – Helsinki klo 11.20 – 15.55

Kirkkoherra Timo Suutari
Kuhmo 044 7384301, timo.suutari@evl.fi
Opas Ariel Livson
Israel ja Jordania:
10.04. – 13.04. Tiberias/Leonardo Club
13.04. – 14.04. Amman
14.04. – 15.04. Akaba
15.04. – 17.04. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
Matkan perushinta ph 1599 €. 1hh 380 €.
Jordanian käyntikohteet Jerash, Madaba, Nebo ja 
Petra yhteensä 120 €.

Pastori Urpo Karjalainen
Mikkeli 040 7257786, urpo.karjalainen@h-y.fi
Israel ja Jordania:
10.04. – 13.04. Tiberias/Leonardo Club
13.04. – 14.04. Amman
14.04. – 15.04. Akaba
15.04. – 17.04. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
Matkan perushinta ph 1599 €. 1hh 380 €.
Jordanian käyntikohteet Jerash, Madaba, Nebo ja 
Petra yhteensä 120 €.

15.4. – 22./23.4.2016 
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
15.04. AY797 Helsinki – Tel Aviv klo 20.05 – 00.30
23.04. AY798 Tel Aviv – Helsinki klo 01.20 – 06.00

Marja-Leena Salonen
Tampere 040 5494643, 
marjaleena.salonen.fi@gmail.com
15.04. – 20.04. Jerusalem/Prima Kings
20.04. – 22.04. Tiberias/Leonardo Tiberias

29.4. – 6./7.5.2016 
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
29.04. AY797 Helsinki – Tel Aviv klo 20.05 – 00.30
07.05. AY798 Tel Aviv – Helsinki klo 01.20 – 06.00

Rovasti Ari Juntunen
Tornio 0400 465623, ari.juntunen48@gmail.com
29.04. – 02.05. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
02.05. – 06.05. Tiberias/Ron Beach
Matkan perushinta ph 1480 €. 
1hh 399 €, Rp n. 350 €.

Syksy 2016
ph = puolihoito
Ensimmäinen puolihoitoon kuuluva ateria on lauantaiaamuna tarjottava aamiainen.
1hh = lisämaksu majoittumisesta yhden hengen huoneeseen
Ennen paluulentoa on perjantaina aamupäivä vapaata aikaa Tiberiaassa ennen hotellihuonei-
den luovuttamista (noin klo 11 – 12), jonka jälkeen bussikuljetus Karmel-vuoren ja Jaffan kautta 
Tel Avivin lentokentälle.

7.10. – 14./15.10.2016 
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
07.10. AY797 Helsinki – Tel Aviv klo 20.05 – 00.30
15.10. AY798 Tel Aviv – Helsinki klo 01.20 – 06.00

Huom! Israelissa suuri sovintopäivä, jom 
kippur keskiviikkona 12.10.

Marianne Katajisto
Tampere 050 4684081, 
marianne_katajisto@hotmail.com
Opas Imad Garaisi
07.10. – 10.10. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
10.10. – 14.10. Tiberias/Ron Beach
Matkan perushinta ph 1490 €. 1hh 399 €.

Pastori Timo Kuutti
Laukaa 044 3351925, timo.kuutti@hotmail.com
Evankelista Riitta Kuutti
Laukaa 050 3754488
07.10. – 10.10. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
10.10. – 14.10. Tiberias/Ron Beach
Matkan perushinta ph 1490 €. 1hh 399 €.

Jouko Pursiainen
Turku 045 1296463, jouko.pursiainen@pp.inet.fi
Arto Koivukoski
Raisio 050 5146761, arto.koivukoski@svk.fi
Opas Ariel Sella
07.10. – 10.10. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
10.10. – 14.10. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1370 €. 1hh 380 €.
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30.9. – 7./8.10.2016 
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
30.09. AY797 Helsinki – Tel Aviv klo 20.05 – 00.30
08.10. AY798 Tel Aviv – Helsinki klo 01.20 – 06.00

Järviradio
Kirkkoherra Ari Auranen
Alajärvi 050 3458456, ari.auranen@evl.fi
Opas Harri Kröger
30.09. – 04.10. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
04.10. – 07.10. Tiberias/Ron Beach
Matkan perushinta ph 1460 €. 1hh 399 €.

Rovasti Jorma Niinikoski
Kärsämäki 040 5884171, 
jorma.o.niinikoski@gmail.com
Rovasti Erkki Piri
Oulu 040 7414753, erkki.piri@gmail.com
Opas Ariel Sella
Israel ja Jordania:
30.09. – 03.10. Jerusalem/Grand Court
03.10. – 04.10. Akaba
04.10. – 05.10. Amman
05.10. – 07.10. Tiberias/Ron Beach
Matkan perushinta ph 1595 €. 1hh 399 €.
Jordanian käyntikohteet Petra, Nebo, Madaba, 
Jerash ja Pella yhteensä 120 €.

Diakoni Jukka Rantanen
Jyväskylä 050 5497032, jukka.rantanen@evl.fi
Pastori Matti Väätäinen
Jyväskylä 045 6313811,
matti.v.vaatainen@gmail.com
Israel ja Jordania:
30.09. – 03.10. Jerusalem/Grand Court
03.10. – 04.10. Akaba
04.10. – 05.10. Amman
05.10. – 07.10. Tiberias/Ron Beach
Matkan perushinta ph 1595 €. 1hh 399 €.
Jordanian käyntikohteet Petra, Nebo, Madaba ja 
Jerash yhteensä 120 €.
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10.10. – 21./22.10.2016
(ma – pe/la, 11 yötä)
Reittilennot, Finnair
10.10. AY797 Helsinki – Tel Aviv klo 20.05 – 00.30
22.10. AY798 Tel Aviv – Helsinki klo 01.20 – 06.00

Huom! Israelissa suuri sovintopäivä, jom 
kippur keskiviikkona 12.10.

ICEJ:n lehtimajanjuhlakonferenssi, Jerusalem
Matkojen perushintoihin ei sisälly ICEJ:n konfe-
renssimaksua eikä kuljetuksia hotellista kokous-
paikalle eikä muihin ICEJ:n tilaisuuksiin.

Timo Kurkela
Tampere 044 554 5035, te.kurkela@gmail.com
Jarmo Makkonen
Tampere 0400 630 322,
jarmo.makkonen@kolumbus.fi
Oppaat Harri Kröger ja Iris Amoyal
10.10. – 13.10. Natania/Residence
13.10. – 15.10. Tiberias/Ron Beach
15.10. – 21.10. Jerusalem/Eyal
Matkan perushinta ph 1899 €. 1hh 750 €.
Edestakainen kuljetus 16.10. Jerusalemista 
erämaajuhlaan Kuolleellemerelle 40 €.
18.10. mahdollisuus osallistua lisämaksulliselle 
päiväretkelle Jordaniaan (Jerash, Nebo ja Mada-
ba). Retken toteutuminen vaatii riittävän määrän 
osallistujia.

14.10. – 21./22.10.2016 
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
14.10. AY797 Helsinki – Tel Aviv klo 20.05 – 00.30
22.10. AY798 Tel Aviv – Helsinki klo 01.20 – 06.00

ICEJ:n lehtimajanjuhlakonferenssi, Jerusalem
Matkojen perushintoihin ei sisälly ICEJ:n konfe-
renssimaksua eikä kuljetuksia hotellista kokous-
paikalle eikä muihin ICEJ:n tilaisuuksiin.

Evankelista Timo Närhi
Seinäjoki 050 5433329, 
timo.evankelista@gmail.com
Terveydenhoitaja Anneli Rajamäki
Lapua 040 8679100, 
anneli.rajamaki1@gmail.com
Opas Harri Kröger
14.10. – 16.10. Tiberias/Dona Gracia
16.10. – 21.10. Jerusalem/Jerusalem Gate
Matkan perushinta 1350 €. 1hh 360 €.
Hintaan sisältyy aamiainen päivittäin ja yksi illal-
linen 15.10. Tiberiaassa. Matkan hintaan sisältyy 
kuljetus Kuolleeltamereltä Jerusalemiin erämaa-
juhlan jälkeen 16.10. illalla.

14.10. – 24./25.10.2016 
(pe – ma/ti, 10 yötä)
Reittilennot, Finnair
14.10. AY797 Helsinki – Tel Aviv klo 20.05 – 00.30
25.10. AY798 Tel Aviv – Helsinki klo 01.20 – 06.00

ICEJ:n lehtimajanjuhlakonferenssi, Jerusalem
Matkojen perushintoihin ei sisälly ICEJ:n konfe-
renssimaksua eikä kuljetuksia hotellista kokous-
paikalle eikä muihin ICEJ:n tilaisuuksiin.

Maarit Kattilakoski
Vantaa 044 2654739, mkattilakoski@gmail.com
14.10. – 16.10. Tiberias/Dona Gracia
16.10. – 21.10. Jerusalem/Prima Park
21.10. – 24.10. Natania/Residence
Matkan perushinta ph 1799 €. 1hh 699 €.

Evankelista Timo Närhi
Seinäjoki 050 5433329, 
timo.evankelista@gmail.com
Terveydenhoitaja Anneli Rajamäki
Lapua 040 8679100, 
anneli.rajamaki1@gmail.com
Opas Harri Kröger
14.10. – 16.10. Tiberias/Dona Gracia
16.10. – 21.10. Jerusalem/Jerusalem Gate
21.10. – 24.10. Natania/Residence
Matkan perushinta 1599 €. 1hh 480 €.
Hintaan sisältyy aamiainen päivittäin ja yksi illalli-
nen Tiberiaassa sekä kolme illallista Nataniassa.
Matkan hintaan sisältyy kuljetus Kuolleeltamereltä 
Jerusalemiin erämaajuhlan jälkeen 16.10. illalla.

Pekka Vaismaa / Radio Dei
0500 662 340, pekka.vaismaa@radiodei.fi
Tuija Valtanen / ICEJ
050 441 3525, tuija.valtanen@icej.fi
Opas Helvi Mikkonen-Makolin
14.10. – 21.10. Jerusalem/Prima Park
21.10. – 24.10. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1880 €. 1hh 830 €.
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21.10. – 28./29.10.2016 
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
21.10. AY797 Helsinki – Tel Aviv klo 20.05 – 00.30
29.10. AY798 Tel Aviv – Helsinki klo 01.20 – 06.00

Teol.tri Eero Junkkaala
050 5836047, eero.junkkaala@sro.fi
”Ydinpappi”, rovasti Sakari Leppänen
0400 729383, sakarinserviisi@gmail.com
21.10. – 24.10. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
24.10. – 28.10. Tiberias/Ron Beach
Matkan perushinta ph 1490 €. 1hh 399 €.

Veli-Matti Selin
Sastamala 0400 747064, 
vms@rakennusliikevelimattiselin.fi
Opas Ariel Sella
21.10. – 25.10. Jerusalem/Prima Royale
25.10. – 28.10. Tiberias/Ron Beach
Matkan perushinta ph 1530 €. 1hh 399 €.

Kirkkoherra Kari Lauri ja Anna-Maija Lauri
Kalajoki 044 7229000, kari.lauri@evl.fi
Opas Ariel Sella
21.10. – 24.10. Jerusalem/Prima Royale
24.10. – 28.10. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1370 €. 1hh 380 €.

Ritva-Liisa Tanhuanpää
Hollola 040 8292632, 
ritvaliisa.tanhuanpaa@gmail.com
21.10. – 25.10. Jerusalem/Prima Royale
25.10. – 28.10. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1370 €. 1hh 380 €.

28.10. – 4./5.11.2016 
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
28.10. AY797 Helsinki – Tel Aviv klo 20.05 – 00.30
05.11. AY798 Tel Aviv – Helsinki klo 01.20 – 06.00

Kirjailija Maija Nyman
Lohja 040 7726613, maija.nyman@sana.fi
Päätoimittaja, rovasti Hannu Nyman
Lohja
KRS:n koulutusosaston johtaja
Mikko Matikainen
Opas Marjaana Rissanen
28.10. – 01.11. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
01.11. – 04.11. Tiberias/Ron Beach
Matkan perushinta ph 1460 €. 1hh 399 €.

Tuula Kestilä
Tampere 040 5714994, tuukes@gmail.com
28.10. – 01.11. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
01.11. – 04.11. Tiberias/Leonardo Tiberias
Matkan perushinta ph 1370 €. 1hh 380 €.

Ryhmä Segersvärd
28.10. – 31.10. Jerusalem/Prima Kings
31.10. – 02.11. Kuollutmeri/David Dead Sea
02.11. – 04.11. Tiberias/Leonardo Club

28.10. – 7./8.11.2016 
(pe – ma/ti, 10 yötä)
Reittilennot, Finnair
28.10. AY797 Helsinki – Tel Aviv klo 20.05 – 00.30
08.11. AY798 Tel Aviv – Helsinki klo 01.20 – 06.00

Paavo Saarman
Helsinki (09) 6848735, 050 3465830 
28.10. – 31.10. Jerusalem/Prima Kings
31.10. – 07.11. Kuollutmeri/Ein Gedi

4.11. – 11./12.11.2016 
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
04.11. AY797 Helsinki – Tel Aviv klo 20.05 – 00.30
12.11. AY798 Tel Aviv – Helsinki klo 01.20 – 06.00

Hannu ja Sinikka Räty
Seinäjoki 044 5997444 H., 045 1279629 S., 
hannu.raty@nic.fi
Kai Almgren
Kouvola 050 3055003, kai.almgren@svk.fi
Antti Hietamäki
Lapua 0400 953549, antti.hietamaki@svk.fi
Opas Iris Amoyal
04.11. – 08.11. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
08.11. – 11.11. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1299 €. 1hh 380 €.
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Malta
2.10. – 6.10.2016 (5 päivää / 4 yötä)
Reittilennot, Finnair
2.10. AY957 Helsinki – Malta klo 06.00 – 09.15
6.10. AY958 Malta – Helsinki klo 10.00 – 15.05

Johanniittain jäljillä
Matkanjohtajina Marja ja Osmo Leikasto
045 1305900 Marja, 045 1231337 Osmo
marja.leikasto@gmail.com
Opas Eero Havia
Majoitus 4 yötä
Golden Tulip Vivaldi Hotel
www.goldentulipvivaldi.com
Matkaohjelma
2.10. su: Saapuminen Maltalle. Suoraan kentältä 
alkava retki (n. 6 tuntia) Marsaxlokkiin. Käydään 
kalastajakylän markkinoilla ja syödään lounas 
paikallisessa ravintolassa. Mahdollisuus vierailla 
katolisessa kirkossa seuraamassa sunnuntaimes-
sua.
3.10. ma: Maltan pääkaupunki Valletta. Malta 
Experience Show, vierailu Pyhän Johanneksen 
katedraalissa, Suurmestarin palatsissa ja Pyhän 
Paavalin haaksirikkoutumisen kirkossa. Vieraillaan 
Ylä-Barrakan puutarhassa. Lounas paikallisessa 
ravintolassa Vallettassa ja loppupäivä aikaa 
vaikkapa ostoksille.
4.10. ti: Koko päivän retki (n. 9 tuntia), lauttamatka 
läheiselle Gozon saarelle. Ggantijan temppelialue, 
Turkoosi ikkuna, Azure, luonnonmuodostelma 
Dwejrassa. (Mahdollisuus venematkaan, omalla 
kustannuksella, säävaraus). Lounas paikallisessa 
ravintolassa. Vierailu Victorian kaupungissa ja 
Gozon katedraalissa. Lauttamatka takaisin Maltan 
pääsaarelle ja kuljetus hotelliin.
5.10. ke: Mosta, Rabat ja Mdina, koko päivän retki 
(n. 8 tuntia). Vierailu Mostan tuomiokirkossa, Ra-
batissa Paavalin katakombeilla. Vierailu Mdinassa 
Paavalin katedraalissa sekä Bastionin aukiolla. 
Lounas paikallisessa ravintolassa Rabatissa. 
Vierailu Ta Qalin käsityö- ja matkamuistokylässä 
sekä ilmailumuseossa.
6.10. to: Lähtö klo 07.00 lentokentälle paluumat-
kaa varten.
Matkan hinta 1299 €.
Hintaan sisältyvät lennot, majoitus kahden hengen 
huoneessa, puolihoito hotellissa, ohjelmassa 
mainitut muut ateriat, ohjelmassa mainitut retket ja 
pääsymaksut kohteisiin, Toiviomatkojen suomen-
kielisen oppaan palvelukset. Yhden hengen huone 
saatavissa lisämaksusta 190 €.

Unkari ja 
Itävalta
17.9. – 22.9.2016 (6 päivää / 5 yötä)
Reittilennot, Finnair
17.9. AY360 Oulu – Helsinki klo 05.55 – 06.55
17.9. AY753 Helsinki – Budapest klo 09.30 – 10.50
22.9. AY766 Wien – Helsinki klo 11.15 – 14.40
22.9. AY367 Helsinki – Oulu klo 16.00 – 17.00

Kiertomatka
Budapest ja Wien
Matkanjohtajana kirkkoherra Martti Puontila
Tornio, 0400 599702, martti.puontila@evl.fi
Matkaohjelma 
17.9. la: Lento Budapestiin, jossa on vastassa 
suomenkielinen opas ja bussi, joka kuljettaa 
meidät keskustaan lounaalle ja kolmen tunnin 
kiertoajelulle, jonka aikana tutustumme Budapes-
tin tärkeimpiin nähtävyyksiin (Sankarten aukio, 
Kaupunginpuisto, Andrássy-bulevardi, linnavuori, 
Kalastajalinnake, Mátyás-kirkko, parlamentti, 
Gellért-kukkula). Majoittuminen kolmeksi yöksi 
keskusta-alueella sijaitsevaan Hungaria-hotelliin.
18.9. su: Aamiainen hotellissa. Ajo bussilla viinitie-
tä pitkin Etyekin kylään, jonka lähialueet kuuluvat 
Unkarin nuorimpiin viinialueisiin. Käynti tunnelmal-
lisella viinitilalla ja tutustuminen sen toimintaan 
sekä viininmaistajaiset. Nautimme tilan kotilounaan 
(kylmä lihalautanen, kotitekoista leipää, gulas-
sikeittoa ja struudeli). Tilalla ostosmahdollisuus. 
Iltapäivällä paluu hotellille. Klo 18.30 lähtö julkisilla 
kulkuvälineillä yksityiseen salonkikonserttiin, joka 
järjestetään taidegalleristi Ari Kupsuksen residens-
sissä. Konsertin tuloilla tuetaan Unkarin nuoria mu-
siikkilahjakkuuksia. Ennen konserttia mahdollisuus 
tutustua taidegalleriaan. Paluu hotelliin jalkaisin tai 
julkisilla kulkuvälineillä.
19.9. ma: Aamiainen hotellissa. Iltapäivällä lähtö 
julkisilla kulkuvälineillä ohjatulle ostoskierrokselle 

Budapestin suureen kauppahalliin. Kauppahallilta 
siirtyminen kävellen Tonavan rantaan, mistä tunnin  
kestävä laivaristeily Tonavalla. Risteilyn jälkeen 
päivällinen Erzsébet-sillan kupeessa sijaitsevassa 
kuuluisassa Mátyás Pince -ravintolassa, jossa kau-
pungin paras Lakatosin mustalaisorkesteri esiintyy. 
Siirtyminen hotelliin paikallisbussilla.
20.9. ti: Aamiainen hotellissa. Lähtö hotellista bus-
silla kohti Wieniä (270 km). Pysähdymme vaikut-
tavassa Pannonhalman benektiiniläisluostarissa, 
joka kuuluu Unkarin historiallisen rakennustaiteen 
aarteisiin ja on Unescon maailmanperintökohde. 
Lounas ja liköörimaistajaiset Pannonhalmassa. 
Matka jatkuu Itävallan puolelle ja iltapäivällä 
saavumme Wieniin, missä majoittuminen kahdeksi 
yöksi keskusta-alueella sijaitsevaan Enziana-
hotelliin.
21.9. ke: Aamiainen hotellissa. Klo 10 alkaen 
tutustumme keisarillisen Wienin nähtävyyksiin. 
Kiertoajelulla näemme mm. Hundertwasserhausin, 
Praterin, Ringstrassen varrella sijaitsevia upeita 
rakennuksia (valtionooppera, parlamenttitalo, raati-
huone, yliopisto, Hofburgin talvipalatsi, Belvederen 
barokkilinna). Liikumme myös hedelmä- ja vihan-
nestorin alueella ja Karlsplatzilla, jolla sijaitsee 
uudenvuodenkonserteista tunnettu Musikvereinin 
konserrttitalo. Lounas keskustan Augustinerkellerin 
ravintolassa. Iltapäivällä vierailu Schönbrunnin 
linnassa, joka on suuri keisarillinen kesäpalatsi, 
jonka suuri puutarha on myös nähtävyys. Illalla 
käymme vielä keskustan ulkopuolella Neustiftin 
viinialueella ja nautimme tyypillisen Heurigen-
iltapalan viinin kera.
22.9. to: Aamiainen hotellissa. Klo 8.30 lähtö 
hotellista Wienin lentokentälle ja paluulento 
Suomeen.
Matkan hinta 1399 €.
Hintaan sisältyvät lentomatkat, majoitus kolmen ja 
neljän tähden hotelleissa kahden hengen huoneis-
sa, ohjelmassa mainitut ateriat, päiväkohtaisessa 
ohjelmassa mainitut retket ja bussikuljetukset 
pääsymaksuineen, suomenkielisen oppaan palve-
lukset koko matkan ajan (Budapestin lentokentältä 
Wienin lentokentälle). Yhden hengen huone 
saatavissa lisämaksusta 190 €.
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Italia
2.10. – 7.10.2016 (6 päivää / 5 yötä)
Reittilennot, Finnair
2.10. AY781 Helsinki – Rooma klo 07.50 – 10.15
7.10. AY784 Rooma – Helsinki klo 19.45 – 00.05

Kiertomatka
Rooma, Sorrento ja Capri
Hengellisen Kuukauslehden lukijamatka
Matkanjohtajina
rovasti Reijo Mattila
Kuopio, 040 8649201, reijo.mattila@luukku.com
rovasti Tuomo Ruuttunen
Kajaani, 040 5061386, 
tuomo.ruuttunen@kajaani.net
Matkalla seuraamme Paavalin ja Pietarin 
vaiheita imperiumin pääkaupungissa ja heidän 
yhteyksiään nuoreen Rooman kristilliseen 
seurakuntaan.
Matkaohjelma 
2.10. su: Saapuminen Italiaan 
Lento Helsingistä Roomaan, jossa on vastassa 
suomenkielinen opas. Matkamme kohti Napo-
linlahtea ja Sorrentoa voi alkaa. Matkan varrella 
pidämme pienen tauon, jolloin on mahdollisuus 
lounaaseen (ei sisälly hintaan). Sorrentossa 
asetumme hotelliin, jossa illallinen. Sorrenton 
hotellissa yövymme 3 yötä. 
3.10. ma: Capri 
Lähdemme heti aamulla Sorrenton satamaan, 
josta suuntaamme ihastuttavalle Caprin saarelle. 
Parinkymmenen kilometrin merimatka taittuu 
laivalla. Perillä Caprin saarella liikumme pienillä, 
tunnelmallisilla minibusseilla. Käymme Anacaprin 
kylässä kirjailija-lääkäri-arkeologi Axel Munthen 
huvilalla ja elegantilla Piazzettalla, joka on Caprin 
saaren olohuone. Paluu Sorrentoon iltapäivällä. 
Illallinen hotellissa. 

4.10. ti: Amalfi ja Pompeji 
Amalfin rantatie on Unescon maailmanperintökoh-
de, yksi maailman maisemallisesti kauneimmista 
teistä ja monien elokuvien luonnollinen lavastus. 
Perillä Amalfissa on ostosaikaa ja mahdollisuus 
lounaaseen (ei sisälly hintaan). Iltapäivällä 
jatkamme Pompejin arkeologiselle alueelle, jossa 
teemme opastetun tutustumiskierroksen. Paluu 
hotellille ja illallinen. 
5.10. ke: Siirtyminen Roomaan, katakombit ja 
Paavalinkirkko 
Aamulla pakkaamme matkalaukut mukaamme ja 
lähdemme kohti ikuista kaupunkia Roomaa. Yhtei-
nen lounas. Ennen hotelliin saapumista käymme 
katakombeilla ja Paavalinkirkossa. Majoitumme 
Rooman keskustassa sijaitsevaan hotelli Porta-
maggioreen, jossa vietämme seuraavat 2 yötä. 
6.10. to: Colosseum, aukioita ja suihkulähteitä 
Tutustumme antiikin Rooman loistokauteen. 
Näemme Colosseumin ja Forum Romanumin. 
Syömme lounaan Espanjalaisten portaiden tun-
tumassa ja jatkamme kaupunkikierrosta apostolin 
kyydillä, siis kävellen. Näemme muutamia ikuisen 
kaupungin kauneimmista ja kuvatuimmista piaz-
zoista, suihkulähteistä ja rakennuksista. 
7.10. pe: Vatikaani, Pietarinkirkko ja kotiinpaluu 
Aamupäivän aikana saamme perehtyä Vatikaa-
nivaltion aarteisiin ja sen loisteliaisiin saleihin ja 
käytäviin. Käymme Sikstiiniläiskappelissa, jossa 
pidetään perinteisesti paavin vaalit. Vatikaanin 
opastetun kierroksen päätteeksi tutustumme 
Pietarinkirkkoon. Iltapäivällä lähdemme kohti 
Leonardo da Vincin lentokenttää. Lento Helsinkiin, 
jonne saavumme lauantain puolella viisi minuuttia 
yli puolenyön.
Matkan hinta 1595 €.
Hintaan sisältyvät lennot, majoitus kahden hengen 
huoneissa kolmen tähden hotelleissa (Rooman 
hotelli Portamaggiore, www.hotelportamaggiore.it), 
Rooman kaupunkivero, puolihoito (5 mannermais-
ta aamiaista ja 5 lämmintä ateriaa), ohjelmanmu-
kaiset retket, suomalaisen oppaan palvelukset 
koko matkan ajan, paikallisopas Colosseumilla, 
Vatikaanissa, Caprilla ja Pompejissa. Yhden hen-
gen huone saatavissa lisämaksusta 230 €.
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Kreikan 
Patmos ja 
Turkki
18.9. – 25.9.2016 (1 viikko)
Reittilennot, THY Turkish Airlines
18.9. TK1426 Helsinki – Istanbul klo 06.30 – 09.55
18.9. TK2324 Istanbul – Izmir klo 13.00 – 14.05
25.9. TK2317 Izmir – Istanbul klo 11.00 – 12.05
25.9. TK1763 Istanbul – Helsinki klo 14.00 – 17.25

Patmos ja Efesos
Patmos Lähetyssäätiö
Matkanjohtajina
Leo Meller
leo.meller@patmos.fi
Pirkko Säilä
Ilm. Patmos Lähetyssäätiö (09) 85674988
Opas Kirsti Koufodontis
Matkaohjelma
18.9. su: Lento Turkin Izmiriin, kuljetus ja majoittu-
minen Richmond Ephesus -hotelliin.
19.9. ma: Päivän retki Efesokseen, kohteina 
vaikuttava raunioalue, Neitsyt Marian talo (kappeli) 
ja Johanneksen basilika.
20.9. ti: Aikaisin aamulla bussikuljetus Kusadasin 
laivasatamaan, josta lähtö ryhmän omalla tilauslai-
valla Kreikan Patmokselle klo 06.30. Laivamatka 
kestää noin kolme tuntia. Patmoksen saarikierros 
bussilla, lounas kierroksen aikana.  Kuljetus hotelli 
Patmos Aktisiin, jossa majoittuminen.
21.9. ke: Puolipäiväretki Johanneksen Ilmestysluo-
laan sekä Johanneksen luostariin. Iltapäivä vapaa. 
22.9. to: Käynti Evangelismos-nunnaluostarissa 
sekä kävely Choran kylässä. Iltapäivä vapaa.
23.9. pe: Omaa ohjelmaa.
24.9. la: Lähtö Patmokselta klo 14.30 tilauslaivalla 
takaisin Kusadasiin. Kuljetus Izmiriin, jossa yöpy-
minen Kaya Prestige -hotellissa. 
25.9. su: Kuljetus Izmirin lentokentälle, josta 
paluulento Helsinkiin.
Matkan hinta 1390 €.
Hintaan sisältyvät lennot, majoitus mainituissa 
hotelleissa kahden hengen huoneissa, puolihoito 
(aamiainen sekä yksi lämmin ateria päivittäin), 
ohjelmassa mainitut retket ja kuljetukset sekä suo-
menkielisen oppaan palvelukset. Yhden hengen 
huone saatavissa lisämaksusta 250 €.
Hotelli Patmos Aktis 5*
Iso ja tyylikäs hotelli aivan meren rannalla Grikosin 
kylässä, n. 2 km päässä Skalan satamasta. Alue 
on hyvin viihtyisä pieni kylä, jossa on kolme taver-
naa ja yksi minimarket-myymälä. Hotellin vieressä 
on bussipysäkki, josta pääsee helposti kulkemaan  
Skalan satamaan tai Choran yläkylään. Hotellissa 
on kokoustila.
Hotelli Richmond Ephesus 4*
Hyvätasoinen hotelli, joka sijaitsee rauhallisella 
alueella meren rannalla Pamucakissa, n. 7 km 
päässä Efesoksesta ja n. 15 km Kusadasista. 
Hotellissa on kokoustiloja, vehreän puutarhan 
ympäröimä viihtyisä uima-allasalue, ravintoloita ja 
kylpyläosasto, jonka palvelut ovat lisämaksullisia.
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Saksa
7.6. – 12.6.2017 (6 päivää/5yötä)

Kiertomatka Lutherin jäljissä
Matkanjohtajina
Jorma Niinikoski
Kärsämäki, 040 5884171, 
jorma.o.niinikoski@gmail.com
Mauno Soronen
Haapavesi, 044 359 8516, mauno.soronen@evl.fi
Matkaohjelma
07.06. Dachaun keskitysleiri ja München
Saapuminen aamulennolla Münchenin lentokentäl-
le. Lentokentältä suunnataan Dachaun keskitys-
leirille, jossa tutustumiskierros suomenkielisen 
oppaan johdolla. Mahdollisuus omatoimiseen 
lounaaseen ennen kuin ajomatka jatkuu Münche-
niin. Kattavalla kaupunkikierroksella paikallinen 
opas johdattelee Münchenin nähtävyyksien pariin. 
Kaupunkikierroksen jälkeen jatkamme Luther-
kaupunki Augsburgiin. Majoittuminen keskustassa 
sijaitsevaan hotelliin. Yhteinen illallinen hotellin 
läheisyydessä sijaitsevassa ravintolassa.
08.06. Augsburg
Aamiaisen jälkeen on ohjelmassa kaupunkikierros 
paikallisen oppaan johdolla. 1500-luvulla Augsbur-
gista tuli uskonpuhdistusliikkeen tärkeä keskus. 
Kaupunkikierroksen jälkeen vapaata omatoimiseen 
lounastaukoon. Iltapäivällä kuljetaan Augsburgissa 
Lutherin jalanjäljillä ja tutustutaan entisen karmeliit-
taluostarin paikalla olevaan Pyhän Annen kirkkoon. 
Yhteinen illallinen ravintolassa hotellin lähellä.
09.06. Coburg ja Merseburg
Aamiaisen jälkeen luovutetaan hotellihuoneet ja 
matka jatkuu kohti pohjoista Luther-kaupunki Co-
burgiin, jonne saavuttuamme nautimme yhteisen 
lounaan paikallisessa ravintolassa. Sen jälkeen 
vierailemme Veste Coburgissa, jossa nähdään 
Lutherin työkammio ja entinen linnankappeli, 
nykyään Lutherin kappeli. Coburgista jatkamme 
Leipzigin lähellä sijaitsevaan Merseburgiin, jossa 
yöpyminen. Yhteinen illallinen hotellissa. 

10.06. Leipzig
Hotelliaamiaisen jälkeen on päivän tutustumiskoh-
teena Leipzig. Yliopistokaupunkina Leipzigista oli 
kehittynyt 1500-luvulle tultaessa merkittävä kirja-
painokaupunki, jolla oli keskeinen rooli Lutherin 
teesien ja myöhempien kirjoitusten leviämisessä. 
Säveltäjämestari J.S. Bach vaikutti Leipzigissa 
vuosina 1723 -1750 Tuomas-kanttorina sekä 
tuotteliaana säveltäjänä. Bachin musiikista tulikin 
yksi evankelis-luterilaisen hengellisyyden tukipila-
reista. Leipzigissa on ohjelmassa ensin paikallisen 
oppaan johdolla kiertoajelu, jolla saadaan koko-
naiskuva tämän päivän Leipzigista. Kiertoajelun 
jälkeen tehdään kävelykierros Leipzigin vanhas-
sakaupungissa. Aamupäivän tutustumiskierroksen 
jälkeen on vapaata omatoimiseen lounastaukoon. 
Iltapäivällä ohjelmassa on musiikkituokio Tuo-
maankirkossa. Ajo Leipzigista takaisin Mersebur-
giin, jossa yhteinen illallinen hotellissa.
11.06. Wittenberg
Hotelliaamiaisen jälkeen luovutetaan hotelli-
huoneet ja ajetaan Luther-kaupunki Wittenber-
giin. Martti Luther vietti elämästään 34 vuotta 
Wittenbergin pikkukaupungissa. Ensimmäinen 
tutustutumiskohde on Lutherhaus, entinen 
augustinolaisluostari. Nykyään rakennuksessa 
on maailman suurin uskonpuhdistusta käsittele-
vä museo. Lutherhausiin tutustumisen jälkeen 
yhteinen lounas paikallisessa ravintolassa, jonka 
jälkeen majoittuminen hotelliin. Hotellihuoneisiin 
kotiutumisen jälkeen lähdetään kävelykierrokselle, 
jolla kuljetaan kirjaimellisesti Lutherin jalanjäljillä. 
Yhteinen illallinen syödään hotellissa.
12.06.
Hotelliaamiaisen jälkeen huoneiden luovutta-
minen, jonka jälkeen on mahdollisuus tutustua 
omatoimisesti Wittenbergissä Luther-näyttelyyn. 
Tutustumisen arvoinen on Wittenbergissä myös 
tapahtuma ”Reformaatio-kesä 2017”, eräänlainen 
luterilainen ”maailmannäyttely”. Tutustumiskierrok-
sen jälkeen on vielä mahdollisuus omatoimiseen 
lounastaukoon ennen lähtöä Berliinin lentokentälle. 
Ajoaika lentokentälle on vajaat 3 tuntia. Iltalennolla 
palataan Helsinkiin.

Ryhmille  
tilauksesta myös
esimerkiksi:

Kroatia
Kiertomatka
Lumoava Dalmatia ja 
jylhä Montenegro
1. päivä: Aamulento Splitiin. Bussikuljetus 
Trogiriin, missä kävelykierros historiallisessa 
keskustassa ja käynti tuomiokirkossa. Sen jälkeen 
ajo Splitin keskustaan, missä vanhan kaupungin 
kävelykierros ja käynti Diocletianuksen palatsissa 
sekä tutustuminen Dujen katedraaliin ja Jupiterin 
temppeliin. Splitissä lounas vanhassa keskustassa 
ja vapaata ostosaikaa. Illalla jatkamme noin 7 km 
päässä olevaan Podstranan entiseen kalastajaky-
lään, missä majoittuminen rannassa sijaitsevaan 
neljän tähden San Antonio -hotelliin (www.hotel-
sanantonio.com). Illallinen hotellin ravintolassa. 
Yöpyminen Podstranassa.
2. päivä: Aamiaisen jälkeen retki, johon sisältyy 
patikointia luonnonpuistossa. Ajamme Krka-
kansallispuistoon ja Skradiniin, mistä jatkamme 
veneellä Skradinski Bukin vesiputoukselle, jonka 
pituus on 400 m ja leveys 100 m. Kansallispuiston 
alueella on myös pieni kansatieteellinen museo. 
Jatkamme Krka-joen suistossa sijaitsevaan 
Sibenikin kaupunkiin, jonka merkittävin nähtävyys 
on Unescon maailmanperintöluettelossa mainittu 
Pyhän Jaakobin katedraali. Lounas pittoreskissa 
Pakovo Selon kylässä. Opastettu kierros aidossa 
kylämaisemassa. Yöpyminen Podstranassa.
3. päivä: Aamiaisen jälkeen lähtö tilausbussilla 
kohti Dubrovnikia (276 km), pysähdys Stonin 
kylässä, jossa osterimaistiaiset. Saapuminen 
Dubrovnikiin ja vanhan kaupungin kävelykierros 
(Pyhän Blasiuksen kirkko, 1400-luvulla rakennettu 
rehtorin palatsi, fransiskaaniluostari, Orlandon 
pylväät ja Onofrion suihkulähde), jonka jälkeen  
majoittuminen kolmen tähden Hotelli Leroon (www.
hotel-lero.hr), jossa päivällinen noutopöydästä. 
Yöpyminen Dubrovnikissa.
4. päivä: Aamiaisen jälkeen varhainen lähtö kohti 
Montenegroa, pysähdys Kotorissa, jossa kävely-
kierros ja tutustuminen katedraaliin, matka jatkuu 
serpentiinitietä pitkin Njegusiin, jossa kevyt lounas 
ja ostosmahdollisuus paikallisia tuotteita varten. 
Matka jatkuu Cetinjen kautta Budvaan, jossa 
kävelykierros ja vapaata aikaa. Iltatunteina paluu 
Dubrovnikiin ja päivällinen noutopöydästä hotellin 
ravintolassa. Yöpyminen Dubrovnikissa.
5. päivä: Aamiainen hotellissa. Vapaapäivä 
Dubrovnikissa, tilaisuus lomavirkistykseen ja 
omatoimiseen retkeilyyn. Illallinen ja yöpyminen 
Dubrovnikissa.
6. päivä: Aamiainen hotellissa. Kuljetus Dubrov-
nikin lentokentälle ja paluulento Dubrovnikista 
Helsinkiin.
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Kreikka
Kiertomatka
Ateena ja Peloponnesos
1. päivä: Lento Helsingistä Ateenaan. Kuljetus 
Ateenan keskustassa sijaitsevaan hotelliin (hotelli 
Parthenon, www.airotel.gr). Ajomatka 35 km. 
Illallinen ja yöpyminen Ateenassa.
2. päivä: Aamiainen. Kierros Ateenassa bussilla ja 
osittain jalan (mm. Akropolis ja Plaka). Iltapäivällä 
vapaa-aikaa Ateenassa. Illallinen ja yöpyminen 
Ateenassa.
3. päivä: Aamiainen. Ajo Korintin kanavan yli 
Peloponnesokselle, vanhan Korintin raunioalueen, 
Epidauroksen akustiikastaan kuuluisan antiikin 
ajan teatterin ja viehättävän Nafplionin kaupungin 
kautta Peloponnesoksen etelärannikolla sijaitse-
vaan Kalamatan kaupunkiin. Ajomatka 330 km. 
Kalamatassa majoittuminen rantahotelliin (hotelli 
Elite, www.elite.com.gr). Illallinen ja yöpyminen 
Kalamatassa.
4. päivä: Aamiainen. Retki Manin niemellä 
sijaitsevaan Diroksen tippukiviluolaan, Githion 
maalaukselliseen kaupunkiin ja jyrkkään rintee-
seen rakennetun Mistran bysanttilaisen kaupungin 
raunioille (mm. vanhoja kirkkoja). Jylhä vuoristotie 
takaisin Kalamataan. Ajomatka 250 km. Illallinen ja 
yöpyminen Kalamatassa.
5. päivä: Aamiainen. Kalamatasta retki urheilu-
kisoistaan tunnettuun historialliseen Olympiaan. 
Ajomatka 240 km. Illallinen ja yöpyminen Kalama-
tassa.
6. päivä: Aamiainen. Ajo Kalamatasta Korintinlah-
den rannalla, Korintin kaupungista vähän länteen 
sijaitsevaan Vrahatiin. Ajomatka 170 km. Illallinen 
ja yöpyminen Vrahatissa (hotelli Alkyon, www.
alkyonhotel.gr).
7. päivä: Aamiainen. Retki Korintinlahden kauniita 
rantamaisemia seuraten länteen, mistä ylös vuoris-
toon, käynti Agia Lavran luostarissa Kalavritassa 
sekä Mega Spileon luostarissa ja paluu illaksi 
takaisin Vrahatiin. Ajomatka 200 km. Illallinen ja 
yöpyminen Vrahatissa.
8. päivä: Aamiainen. Kuljetus Vrahatista Ateenan 
lentokentälle. Ajomatka 120 km. Paluulento Atee-
nasta Helsinkiin. 

Turkki
Kiertomatka
Istanbul ja Ilmestyskirjan 
seitsemän seurakuntaa
1. päivä: Lento Istanbuliin. Kuljetus lentokentältä 
Istanbulin keskustassa sijaitsevaan hotelliin. 
Illallinen ja yöpyminen Istanbulissa.
2. päivä: Aamiainen. Koko päivän kierros 
Istanbulissa (mm. Hagia Sofia, Sininen moskeija, 
maanalainen vesisäiliö, Suuri basaari). Illallinen ja 
yöpyminen Istanbulissa.
3. päivä: Aamiainen. Bussilla Istanbul – Iznik 
(Nikea) – Bursa. Lyhyt kierros Bursassa. Illallinen 
ja yöpyminen Bursassa.
4. päivä: Aamiainen. Bussilla Bursa – Bergama. 
Vanhan Pergamonin akropolis ja Asklepieion. Illalli-
nen ja yöpyminen Bergamassa.
5. päivä: Aamiainen. Bussilla Bergama – Akhisar 
(Tyatira) – Sart (Sardes) – Alasehir (Filadelfia) – 
Pamukkale. Illallinen ja yöpyminen Pamukkalessa.
6. päivä: Aamiainen. Pamukkalen kuuluisat kalkki-
terassit, Hierapoliin ja Laodikean rauniot. Illallinen 
ja yöpyminen Pamukkalessa.
7. päivä: Aamiainen. Bussilla Pamukkale – Efes 
(Vanhan Efesoksen rauniot ja kukkulalla sijaitseva 
Neitsyt Marian koti (kappeli)) – Izmir (Smyrna). 
Lyhyt kierros Izmirissä. Illallinen ja yöpyminen 
Izmirissä.
8. päivä: Aamiainen. Kuljetus Izmirin lentokentälle. 
Paluulento Izmiristä Helsinkiin.

Puola
Krakova
1. päivä: Lento Helsinki – Krakova. Suomen-
kielinen opas ja bussi ovat vastassa ryhmää 
Krakovan kentällä. Bussikuljetus oppaan johdolla 
keskustaan, jossa matkatavarat jätetään hotelliin 
ja jatketaan opastettua kaupunkikierrosta kävellen 
noin kahden tunnin kierroksella vanhankaupungin 
alueella. Kierros päättyy takaisin hotellille iltapäi-
vällä. Majoittuminen ja illallinen.
2. päivä: Aamiainen. Opastettu retki Wieliczkan 
suolakaivosmuseolle aamupäivällä. Paluu Kra-
kovaan iltapäivällä ja loppupäivä omatoimisesti. 
Illallinen hotellissa.
3. päivä: Aamiainen. Aamupäivä ostoksia ja 
omatoimista ohjelmaa varten. Klo 12.00 huoneiden 
luovutus ja matkatavaroiden sijoittaminen bussiin. 
Suomenkielisen oppaan johdolla lähtö Oswieci-
miin, jossa opastettu kierros Auschwitz-Birkenaun 
keskitysleirimuseoilla. Kierroksen jälkeen aikaa 
omatoimiseen lounaaseen Oswiecimissa ennen 
kuljetusta Krakovan lentokentälle. Kuljetus Krako-
van lentokentälle ja lento Helsinkiin.
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Matkaehdot
Tässä esitteessä kuvattuihin matkoihin sovelletaan 
yleisiä valmismatkaehtoja sekä niitä täydentäviä 
Toiviomatkojen erityisehtoja. Ehdot ovat kokonaisuu-
dessaan luettavissa Toiviomatkojen verkkosivuilta 
www.toiviomatkat.fi ja ne ovat myös pyynnöstä saa-
tavissa erikseen painettuina Toiviomatkoilta. Tässä 
ovat keskeiset matkan varaamista, matkavarauksen 
peruuttamista ja lapsialennuksia koskevat ehdot.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka ilman erityistä 
syytä
Matkustaja voi peruuttaa matkan ilman erityistä syytä 
seuraavasti:
Viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua maksa-
malla matkanjärjestäjälle etukäteen mainitut toimistokulut 
(100 € / henkilö). 
Myöhemmin kuin 28 vuorokautta mutta viimeistään 14 
vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla varaus-
maksun (200 € / henkilö). 
Myöhemmin kuin 14 vuorokautta mutta viimeistään 48 
tuntia ennen matkan alkua maksamalla 50 % matkan 
hinnasta.
Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen 
matkan alkua, matkanjärjestäjällä on oikeus periä koko 
matkan hinta.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen 
esteen vuoksi
Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ja saada 
takaisin matkasta maksettu hinta vähennettynä toimisto-
kuluilla (100 € / henkilö, mutta alle 7 vrk ennen matkan 
alkua tehdyistä peruutuksista 300 € / henkilö), jos olisi 
kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle sen vuoksi, 
että
a) hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu 
vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. 
Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuoli soa, 
lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lasten-
lasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa 
matkustaja on yhdessä varannut matkan ja jonka majoi-
tus on sovittu samaan huoneeseen tai huoneistoon, tai
b) hänelle tai matkakumppanille, jonka kanssa hän on 
yhdessä varannut matkan, sattuu muu odottamaton ja 
vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia 
häntä lähtemään matkalle. Matkakumppanina pidetään 
kyseisen matkustajan lasta tai vanhempaa taikka muuta 
henkilöä, jonka majoitus on sovittu samaan huoneeseen 
tai huoneistoon kyseisen matkustajan kanssa. Muu odot-
tamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä 
vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo.
Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä 
matkanjärjestäjälle.
Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla 
selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkinta-
pöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys on 
toimitettava matkanjärjestäjälle niin pian kuin mahdollista 
ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen 
oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan 
noudattaminen ole matkustajalle kohtuuttoman vaikeaa.

Toiviomatkojen toimistokulut peruutustapauksissa 
Yleisissä valmismatkaehdoissa mainitut toimistokulut 
ovat 100 € / henkilö. Matkustajan peruuttaessa matkansa 
ylivoimaisen esteen vuoksi myöhemmin kuin 7 vrk ennen 
matkan alkua Toiviomatkat pidättää toimistokuluina 300 € 
/ henkilö. Suosittelemme matkavakuutusta, johon sisältyy 
peruutusvakuutus.

Peruutukset reittilennoin tehtävillä matkoilla 
Yleisten valmismatkaehtojen nojalla Toiviomatkat 
soveltaa reittilennoin toteutettavilla ryhmä- ja valmismat-
koilla matkojen erityisluonteesta johtuvia poikkeuksellisia 
peruutusehtoja.
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaamansa matka 
seuraavin ehdoin:

Jos matka peruutetaan
- viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua, peruutuskulut 
ovat toimistokulut 100 € / henkilö
- 59 vrk – 36 vrk ennen matkan alkua, peruutuskulut ovat 
varausmaksun suuruiset 200 € / henkilö
- 35 vrk – 15 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 
50 % matkan hinnasta
- 14 vrk ennen matkaa tai myöhemmin peritään peruu-
tuskuluina koko matkan hinta
Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapah-
tuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 3 momentin 
ja yleisten valmismatkaehtojen 5.1. kohdan mukainen 
oikeus peruuttaa matka, veloitamme valmismatkojemme 
erityisluonteen vuoksi YVE 1.3. kohdan oikeuttamina 
matkustajalta toimistokulujen lisäksi korvauksen peruut-
tamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten 
ennakkoon maksetuista palveluista, joista meillä ei ole 
hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut).
Kehotamme matkustajia ottamaan matkavakuutuksen, 
johon sisältyy peruutusturvavakuutus. Vakuutusten katta-
vuudessa voi olla eroja. Kehotamme tarkistamaan, onko 
vakuutukseen sisältyvä peruutusturva riittävä.

Matkan varaaminen ja maksun suoritus 
Matkan varaaminen tapahtuu joko matkaohjelmaesit-
teessä mainitun matkanjohtajan kautta tai Toiviomatkojen 
toimistosta sähköpostilla, puhelimitse tai henkilökohtai-
sesti. Reittilennoin tehtäville ryhmämatkoille ei yleensä 
ole mahdollista varata paikkoja myöhemmin kuin yksi 
kuukausi ennen matkan alkua. Matkat voivat täyttyä 
huomattavasti aikaisemminkin.
Toiviomatkat postittaa matkan tilaajalle vahvistuksen 
varauksesta. Siinä on kaksi laskua; toinen varausmaksun 
ja toinen loppumaksun suorittamista varten.
Varausmaksu tulee suorittaa kahden viikon kuluessa 
vahvistuksen postittamisesta (eräpäivä laskussa). 
Suorittamalla varausmaksun asiakas hyväksyy yleisiin 
valmismatkaehtoihin ja Toiviomatkojen lisäehtoihin 
sisältyvät määräykset sekä ne mahdolliset esitteen 
tietoihin tulleet muutokset, jotka Toiviomatkat sellaisessa 
tapauksessa saattaa hänen tietoonsa matkan vahvista-
misen yhteydessä.
Varausmaksu on 200 € / henkilö.
Loppuerä matkan hinnasta on maksettava eräpäivään 
mennessä. Huom! Jos varaus- tai loppumaksua ei ole 
suoritettu viimeistään eräpäivänä, matkavaraus peruun-
tuu automaattisesti.
Jos matka varataan loppumaksun eräpäivän jälkeen, 
matkan koko hinta on suoritettava välittömästi pankkiin 
tai Toiviomatkojen toimistoon.
Matkan voi maksaa myös Visa-luottokortilla. 

Matkan perushintaan sisältyvät, ellei matkaohjelmas-
sa toisin mainita 
- lentomatkat Helsingistä kohdemaahan ja takaisin
- matkakohteessa lentokenttäkuljetukset ja matkaohjel-
man edellyttämät muut kuljetukset
- ohjelmanmukainen majoitus kahden hengen huoneissa
- matkaohjelmassa mainitut ateriat (puolihoito = aamiai-
nen ja illallinen päivittäin)
- Toiviomatkojen suomenkielisen oppaan palvelukset
- Israeliin (ja Jordaniaan) suuntautuvilla ryhmämatkoilla 
hotellihenkilökunnan ja bussinkuljettajien palvelurahat
HUOM! Jos lennon saapumisaika matkakohteeseen 
on klo 18.00 jälkeen, ei puolihoitoon kuulu saapumisil-
tana ateriaa. Viimeinen puolihoitoon kuuluva ateria on 
viimeisen matkaohjelmaan kuuluvan hotelliyöpymisen 
jälkeinen aamiainen myös silloin, kun paluulento on 
vasta seuraavana yönä. 

Matkan perushintaan eivät sisälly, ellei matkaohjel-
massa toisin mainita 
- kohteissa tehtävät erillisretket
- pääsymaksut erilliskohteisiin
- erikseen tilattavat lisäjärjestelyt
- lentokenttäkuljetukset Helsingissä
- ruokajuomat
- matkavakuutukset

- muilla kuin Israelin-matkoilla hotellihenkilökunnan ja 
bussinkuljettajien palvelurahat 

Lapsialennukset Toiviomatkojen omin tilauslennoin 
tehtävillä Israelin yhdistelmämatkoilla 
Alle 2 -vuotiaat maksavat 70 euroa, jolloin heille ei varata 
omaa lentopaikkaa. Kutakin alle 2-vuotiasta tulee seurata 
vähintään yksi aikuinen, jonka matkatavaroiden määrään 
lapsen tavaroiden tulee sisältyä. Mahdolliset majoitus- ja 
ruokailukustannukset maksetaan suoraan hotelliin, koska 
kullakin hotellilla on oma veloituskäytäntönsä. 
2 – 12 -vuotias, joka matkustaa yhden aikuisen seuras-
sa, saa 100 euron alennuksen (koskee myös kahta lasta 
yhden aikuisen seurassa, jos kaikki majoittuvat samaan 
huoneeseen).
2 – 12 -vuotias, joka matkustaa kahden aikuisen seu-
rassa ja majoittuu lisävuoteeseen, saa 150 euron alen-
nuksen. Koska vain poikkeustapauksissa on mahdollista 
sijoittaa kaksi lisävuodetta samaan huoneeseen, tämä 
alennus koskee vain yhtä kahden aikuisen seurassa 
matkustavaa lasta. 
Pelkästä edestakaisesta lennosta perittävät lapsihinnat 
on mainittu hinnastossa näiden matkojen kohdalla 
erikseen. 
Edullisilla yhden kohteen tarjousmatkoilla lapsialennuksia 
ei myönnetä.

Lapsialennukset muilla matkoilla 
Reittilentomatkoilla sekä muiden matkanjärjestäjien 
tilauslennoin tehtävillä matkoilla ei myönnetä lapsialen-
nuksia ellei niistä ole erikseen toisin ilmoitettu.

Vastuullinen  
matkanjärjestäjä
TOIVIOMATKAT OY 
Annankatu 31-33C, 00100 HELSINKI
Puhelin (09) 5657170.  
Faksi (09) 56571727.
Sähköposti: helsinki@toiviomatkat.fi 
Internet-sivut: www.toiviomatkat.fi
Krnro 240.411. Y-tunnus 0221030-0.
Toiviomatkat on Kilpailu- ja kulutta-
javiraston (www.kkv.fi) valmismatka-
liikerekisterissä (KKV 115/88 Mj) ja 
maksanut vakuuden Kilpailu- ja kulut-
tajavirastolle.

Esite on voimassa 30.11.2016 asti.
Tiedot päivitetty 1.3.2016. Seuraava 
painos voi sisältää muutoksia, jotka 
kumoavat tässä painoksessa olevat 
tiedot.

Toiviomatkojen asiakasrekisteri  
ja esitteen postitus
Toiviomatkat lähettää mainos- ja tiedo-
tustarkoituksessa tätä esitettä vanhoil-
le ja uusille asiakkailleen sekä niille, 
jotka sitä pyytävät. Osoitteet ovat pe-
räisin Toiviomatkojen asiakasrekiste-
ristä, jossa olevia tietoja ei anneta ul-
kopuolisille. Voit halutessasi tarkistaa 
omat tietosi tai pyytää poistamaan ne 
rekisterin pitäjältä eli Toiviomatkoilta, 
yhteystiedot yllä.



Annankatu 31-33 C 
00100 HELSINKI 
Puhelin (09) 5657 170
Faksi (09) 5657 1727
Toimisto avoinna ma–pe klo 8.30–16.30.

Puhelin 
(09) 5657 170

Toiviomatkojen palvelutoimisto Israelissa 
Hillel Street 24 
94581 JERUSALEM
Puhelin +972 (0)2 6253765
Faksi +972 (0)2 6253943

Sähköposti helsinki@toiviomatkat.fi
Internet-sivut www.toiviomatkat.fi
Pankkitilit
Nordea FI4122621800065069 
Osuuspankki FI3057895420020617
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