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Matkoja Raamatun 
maihin

vuodesta 1976

Toiviomatkat on keskittynyt toiminnas-
saan ryhmämatkailuun ja on vienyt ryh-
miä yli 40 vuoden aikana yli 30 maahan. 
Toiviomatkat aloitti toimintansa vuonna 
1976. Alkuvaiheessa tuskin kukaan mu-
kana olleista saattoi kuvitellakaan, että 
yhtiö olisi jo muutamaa vuotta myöhem-
min pohjoismaiden suurin Israeliin suun-
tautuvien seurakuntamatkojen järjestäjä.

Vuosien kuluessa Toiviomatkat on vienyt Is-
raeliin 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 vei 40 vuo-
den ajan matkustajansa Israeliin omin tilaus-
lennoin. Monina vuosina maalis-huhtikuun ja 
toisaalta lokakuun huippukaudella olemme 
lentäneet Finnairin koneilla jopa kolmesti 
viikossa Helsingistä Tel Aviviin. Parhaimpien 
vuosien huippuaikoina meillä on ollut saman-
aikaisesti Israelissa lähes 500 asiakasta.

Kannen kuva: Israelin matkailuministeriö

Jo vuonna 1980 ensimmäiset ryhmät yhdistivät Israelin-matkaansa käynnin 
Jordaniassa. Tarunhohtoinen Petran kalliokaupunki on todella näkemisen 
arvoinen. Toiviomatkat on vienyt myös tuhansia turisteja Egyptiin jo 1980-lu-
vun alusta alkaen. Useimmiten nämä ryhmät ovat poikenneet Egyptissä 
Israelin-matkansa yhteydessä.

Toiviomatkojen tilauslentotarjonnassa oli 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla hy-
vin harvoin tasan viikon pituisia matkoja, vaan matkat olivat tuolloin enim-
mäkseen 9 – 12 vuorokauden pituisia, mikä oli todella harvinaista sen ajan 
suomalaisessa tilauslentomatkailussa. Finnairin lisäksi Toiviomatkat oli yh-
teistyössä myös israelilaisen El Al:n kanssa vuodesta 1983 alkaen lähes 20 
vuoden ajan.

Toiviomatkat on myös yksi Suomesta Turkkiin suuntautuvan matkailun pio-
neereista. Aloitimme ensimmäisenä tilauslennot Suomesta Länsi-Turkin Iz-
miriin 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 ensim-
mäisenä Suomessa oma tilauslentosarja Peloponnesoksen Kalamataan.

Keväästä 1997 lähtien olemme järjestäneet ryhmille tilauksesta Italian kier-
tomatkoja. Pohjois-Italian kierroksen tärkeimmät kohteet ovat Venetsia, Fi-
renze 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 luottamuksesta asiakkaitamme, matkanjohta-
jiamme, työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme Suomessa ja ulko-
mailla. 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.

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 ja Saksa) matkustettaessa 
riittää, jos mukana on passin sijaan po-
liisin antama virallinen uuden standardin 
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. terveyskeskuksista ja internetistä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Mat-
kailijan terveysoppaasta:
www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.
mat.

Matkavakuutus 
Toiviomatkat suosittelee matkavakuu-
tuksen ottamista mahdollisen äkillisen 
sairastumisen tai tapaturman varalta, sil-
lä ulkomailla hoitokulut ovat usein hyvin 
kalliit. Vakuutuksen on hyvä sisältää myös 
peruutusturva, joka korvaa matkanjärjes-
täjän perimät peruutuskulut.

Valuutta 
Kätevimpänä matkavaluuttana suositte-
lemme kaikkiin Toiviomatkojen kohteisiin 
euroja pieninä seteleinä, joita voi matka-
kohteessa tarvittaessa vaihtaa paikalli-
seksi valuutaksi. Ensimmäisten matkapäi-
vien varalle voi valuuttaa vaihtaa pienen 
määrän jo Suomessa, esim. Forexissa.

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. Aurinkolasit 
ja hellehattu ovat välttämättömiä varus-
teita. Koska kiertomatkoillakin aina välillä 
tarjoutuu tilaisuus uintiin, on syytä ottaa 
uimapuku mukaan. Jotta vaihtelevissa 
sääoloissa erityisesti kevätkuukausina oli-
si helppo mukautua vallitseviin tilanteisiin, 
suosittelemme kevyttä 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 iltana 
ei illallista enää tarjota. Samoin, jos paluu-
lento alkaa varhain aamulla, viimeisenä 
aamuna ei enää tarjota aamiaista. Hotel-
leissa tarjottava ruoka on tyypiltään kan-
sainvälistä, mutta kansallisia erikoisuuk-
siakin tarjotaan joskus. Ruokajuomat eivät 
sisälly matkan hintaan, vaan ne tilataan 
aina erikseen aterian yhteydessä. Juota-
vaksi suosittelemme pullotettua vettä.
Israelin hotelleissa aamiainen on runsas 
ja se tarjotaan yleensä seisovasta pöy-
dästä. Joissakin muissa matkakohteissa 
tarjotaan kevyt kansainvälinen aamiai-
nen. Illallinen on runsas. Jos tuntuu, että 
ylimääräinen ateria on tarpeen, suositte-
lemme paikallisten ruokalajien kokeilemis-
ta. Kehotamme kuitenkin varovaisuuteen 
keittämättömien ruokien suhteen. Hedel-
mät 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 tai 
huomioida allergioita.
Finnairin lennoilla on mahdollista ostaa 
erilaisia välipaloja Sky Bistro -palvelusta.

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 
hotellihuoneet luovutetaan lähtöpäivänä 
viimeistään kello 12, Israelissa yleensä 
kello 11. Näin myös silloin, kun paluulento 
alkaa vasta klo 24 jälkeen.

Sähkövirta 
Jännite kaikissa Toiviomatkojen käyttä-
missä hotelleissa eri matkakohteissa on 
220 V. Yleensä suomalaiset sähkölaitteet 
sopivat sellaisenaan pistorasioihin eikä 
adapteria tarvita. Mikäli pistorasia ei ole 
Suomessa käytössä olevien standardien 
mukainen, hotelleista saa yleensä lainata 
sopivaa yhdysjohtoa.

Aikaero 
Lentoaikatauluissa on paikallisajat. Isra-
elissa, Jordaniassa ja Kreikassa on sama 
aika kuin Suomessa. Israelissa kesäai-
kaan siirtymisen ajankohta päätetään joka 
vuosi erikseen. Keski-Euroopan maiden  
sekä Maltan ja Italian aika on tunnin Suo-
men ajasta jäljessä, Irlannin kaksi tuntia.

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.
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Israel on pieni maa, jonka maisemat ja 
luonto vaihtelevat uskomattoman paljon 
pienenkin alueen sisällä. Suurimmat 
kaupungit ovat pääkaupunki Jerusalem 
ja rannikolla sijaitseva Tel Aviv. Keskeiset 
matkakohteet ovat Jerusalem, Galilean 
Tiberias, Välimeren rannikon Natania ja 
Punaisenmeren Eilat. Monipuolisimmin 
tutustut Israeliin Toiviomatkojen perintei-
sillä kiertomatkoilla.

Raamatullisilla paikoilla ja  
Vapahtajan jalanjäljissä 
Israelin kiinnostavimmat historialliset 
nähtävyydet liittyvät Raamatun tapahtu-
mapaikkoihin ja kristillisessä hengessä 
tehtävä ryhmämatka Pyhään maahan 
suuntautuukin luonnostaan Jerusalemiin 
ja Galileaan.

Virkistäydy Israelissa 
Käytä aikasi lomalla Israelissa monipuo-
lisesti; vieraile modernissa Tel Avivissa, 
sukeltele Eilatissa Punaisessameressä, 
kellu Kuolleessameressä, ihastele maan 
historiallisia paikkoja 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 arabi-
en asuttama Itä-Jerusalem on tunnelmaltaan ja elämänrytmiltään itämainen kaupunki, 
kun taas juutalaisväestön asuttama Länsi-Jerusalem on noin sadan vuoden aikana 
rakennettu eurooppalaistyyppiseksi suurkaupungiksi.  Tärkeimmät raamatunhistorial-
liset nähtävyydet ovat pääasiassa Itä-Jerusalemin muurien ympäröimässä Vanhassa-
kaupungissa. 

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 aurinkoinen. Karunkauniin autiomaan ympäröimä nuori, nopeasti kasva-
va kaupunki on Israelin portti etelään ja Intian valtamerelle. Vuoret Eilatin ympärillä, 
Punaisenmeren upea korallimaailma sekä pitkät hiekkarannat luovat ihanteellisen 
lomanviettoympäristön.

Kuollutmeri
Syvängössä 400 m merenpinnan alapuolella sijaitsevan Kuolleenmeren alue houkutte-
lee erilaisista terveyskylvyistä kiinnostuneita. Alueen ilmasto on lämmin ja sitä suositel-
laan mm. joistakin ihosairauksista (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, jota tarvitaan lähtöselvityk-
sessä. Lennon lopullinen aikataulu tulee 
tarkistaa kyseisestä matkustusdokumen-
tista. 

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, auton paikoituksen 
viikon ajaksi ja kuljetukset lentoaseman 
ja hotellin välillä erillisen aikataulun mu-
kaisesti.

Lennot
Lisätietoja Finnairin reittilennoista on tä-
män esitteen sivulla 10. Kaikilla lentoyhti-
öillä on omat sääntönsä matkatavaroista, 
lähtöselvityksestä ym. asioista. Muiden 
lentoyhtiöiden ohjeet lähetetään asiakkail-
le lentolipun mukana.
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Tietoja Israelista 
 

Pinta-ala: 21 000 km2 ilman miehitettyjä alueita. 
Asukasluku: 8 840 000, mistä 74,5 % juutalaisia, 20,9 % arabeja ja 4,6 % muita 
(tilasto 2018). Juutalaisväestöstä 75 % on Israelissa syntyneitä ja puolet kansalaisista 
vähintään toista sukupolvea. Palestiinan itsehallintoalueilla Jordanin länsirannalla ja 
Gazassa asuu yhteensä noin kolme miljoonaa palestiinalaista.
Pääkaupunki: Jerusalem (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. Koillisessa Golanin kukkulat, pohjoisessa Galilean vuoret, maan keski-
osissa Juudean vuorimaa (Jerusalem) ja etelämpänä Negevin autiomaa ovat karua 
vuoristoseutua, jossa on paikoin istutettuja metsiä, muuten matalaa peruskasvilli-
suutta, 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 ma-
keavetiseen 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   2018        2019  Liikkeet Kulkuneuvot

tu bishvat, puiden uusivuosi  31.1.         21.1.  auki kulkevat
puurim, Esterin muistojuhla  1.3.         21.3.  kiinni kulkevat
pesach, pääsiäinen   31.3.–7.4.         20.-27.4. kiinni* eivät*
jom ha´atsmaut, itsenäisyyspäivä 19.4.         9.5.  kiinni kulkevat
lag baomer   3.5.         23.5.  auki kulkevat
shavuot, helluntai   20.–21.5.         9.-10.6. kiinni eivät
tisha beav, temppelin hävityksen
muistopäivä   22.7.         11.8.  auki kulkevat
rosh hashana, uusivuosi  10.–11.9.         30.9.-1.10. kiinni eivät
jom kippur, suuri sovintopäivä  19.9.         9.10.  kiinni eivät
sukkot, lehtimajanjuhla  24.9.–2.10.       14.-20.10. kiinni* eivät*
simchat tora, lain ilojuhla  1.10.         22.10. kiinni eivät
hanukka, temppelin vihkimisen
muistojuhla   3.–10.12.        23.-30.12. auki kulkevat
sapatti, viikon seitsemäs päivä 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. Juhlapäivien aukioloajat ja kulkuneuvoja koskevat tiedot ovat voimassa vain juutalaisten 
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

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

Tietoja Jordaniasta
 

Pinta-ala: 90.000 km2, mistä 85 % aa-
vikkoa ja 15 % kasvillisuuden peittämää. 
Rantaviivaa 26 km.
Asukasluku: n. 8,7 miljoonaa, joista yli 
puolet palestiinalaista alkuperää, valta-
enemmistö muslimeja, n. 2 % kristittyjä.
Pääkaupunki: Amman, jossa n. 1,3 
miljoonaa asukasta.
Matkailukohteita:
Punaisenmeren rannalla sijaitsevassa 
Akaban satama- ja lomakaupungissa on 
n. 140.000 asukasta.
Petran kanjonin kallioon hakattu mui-
naiskaupunki on tavoitettavissa n. 5 km 
edestakaisella kävelyllä tai hevoskärry-
kyydillä (30 €).
Jerash, ”Lähi-idän Pompeji”, on 150.000 
asukkaan kaupunki. Muinaisten raunioi-
den nyt nähtävissä olevat pylväät olivat 
vielä 1970-luvun alussa maan alla.
Matkailun osuus kansantulosta on kasva-
nut voimakkaasti. Esimerkiksi Jordanian 
tärkeimmässä matkailukohteessa Petras-
sa oli 1970-luvun alussa yksi majatalo, 
nykyisin kymmeniä hotelleja.
Kieli: Jordanian virallinen kieli on arabia 
(englantia osataan yleisesti).
Rahayksikkö: dinaari = 1000 filsiä.
Lyhyttä vierailua varten paikallisen va-
luutan vaihtaminen ei ole välttämätöntä, 
myös euroja otetaan vastaan maksuväli-
neenä monissa paikoissa.
Pyhäpäivä: Islaminuskoiset viettävät py-
häpäivää perjantaina, jolloin useat liikkeet 
ja virastot ovat kiinni (monien kristittyjen 
liikkeet ovat kiinni sunnuntaisin).

Matkalla tarvittavat
asiapaperit
Sekä Israeliin että Jordaniaan matkustet-
taessa vaaditaan passi, joka on voimassa 
vielä kuusi kuukautta matkan jälkeenkin. 
Alle kolme kuukautta kestävillä turis-
timatkoilla Israeliin ei tarvita viisumia. 
Jordanian yhdistelmämatkoilla Jordanian 
ryhmäviisumin hankkimista varten pyyde-
tyt tiedot passista tulee toimittaa Toivio-
matkoille viimeistään kuukausi ennen 
matkan alkua.
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Israelin
hotellit
 
Kaikkien hotellien uima-altaat eivät ole käy-
tössä talvikuukausina.
Hotellihuoneissa on kokolattiamatot, ellei 
toisin ole mainittu.

Jerusalem 

LEONARDO JERUSALEM 
Osoite: 9, St George Str.
Puhelin: +972 (0)2 5320000
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.

GRAND COURT
Osoite: 15 Saint George St., 91002 Jerusalem. 
Puhelin: +972 (0)2 5917777
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
Länsi-Jerusalemissa, Suuren synagogan vieressä, 
vilkasliikenteisten katujen risteyksessä sijaitseva 
hyvätasoinen hotelli. Rakennettu 1956, 7 kerrosta, 
hissi, kokoontumistilat, ruokasali (kosher), 214 
huonetta, joissa WC, kylpy, puhelin, minibaari, 
vedenkeitin, ilmastointi, keskuslämmitys.

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.

PRIMA ROYALE
Osoite: 3, Mendele St.
Puhelin +972 (0)2 5607111
Talbieh’n asuntoalueella, rauhallisen kadun varrel-
la sijaitseva keskitasoinen hotelli. 7 kerrosta, hissi, 
ravintola (kosher) ja baari. Viihtyisä kattoterassi, 
josta upea näköala aina Öljymäelle saakka. 133 
huonetta, joissa WC, kylpy tai suihku, puhelin, 
radio, TV, tallelokero.

JERUSALEM GATE
Osoite: 43, Yirmiyahu Street, Jerusalem 94467
Puhelin: +972 (0)2 5008500
Suuri, keskitasoinen hotelli lähellä Länsi-Jerusale-
min päälinja-autoasemaa. Hotellissa on 7 kerrosta, 
ruokasali (kosher), suuri aula, hyvät kokoustilat, 
baari, suora sisäänkäynti alakerran pieneen os-
toskeskukseen, 298 tilavaa huonetta, joissa WC, 
kylpyamme, suihku, hiustenkuivain, puhelin, TV, 
kokolattiamatto, säädettävä lämmitys, ilmastointi.

JERUSALEM GOLD
Osoite: 234, Jaffa Street, Jerusalem
Puhelin: +972 (0)2 5013333
Länsi-Jerusalemin päälinja-autoaseman vieressä 
sijaitseva hotelli vaatimatonta keskitasoa. 
Ostoskeskus vieressä. Hotellissa on 11 kerrosta, 
kaksi ravintolaa, hyvät kokoustilat, synagoga, 
196 huonetta, joissa WC, kylpy, puhelin, radio, 
TV, minibaari, lukittava säilytyslokero, ilmastointi, 
useimmissa huoneissa laminaattilattia. Hotellissa 
noudatetaan ortodoksijuutalaista järjestystä (glatt 
kosher). Hotelli sopii mm. hyvien paikallisliiken-
neyhteyksien vuoksi hyvin myös omatoimimatka-
laisille.

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

EYAL
Osoite: 21 Shamai Street, Jerusalem
Puhelin: +972 (0)2 6231000
Länsi-Jerusalemin keskustassa sijaitseva 2014 
kokonaan uudistettu hyvä keskitason hotelli. 
Neljä kerrosta, ravintola, baari, kokoushuone, 68 
huonetta, joissa wc, kylpyamme, suihku, puhelin, 
tv, jääkaappi, talletuslokero, lämmitys / ilmastointi 
Suhteellisen pieniin huoneisiin vaikea sijoittaa 
lisävuodetta.

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
Gennesaretin rannassa, 1 km keskustasta pohjoi-
seen sijaitseva hyvätasoinen hotelli, jossa kodikas 
ilmapiiri. 4 kerrosta, 2 hissiä, erinomaiset kokoon-
tumistilat, ruokasali, kuntosali, oma uimaranta 
käytettävissä läpi vuoden, uima-allas (säävaraus, 
yleensä käytössä Toiviomatkojen kauden aikana) 
puutarhamaisella sisäpihalla, 146 huonetta, joissa 
WC, kylpy, puhelin, ilmastointi, keskuslämmitys, 
pieni jääkaappi, vedenkeitin. Osaan huoneista 
sisäänkäynti suoraan hotellin puutarhasta.

LEONARDO CLUB 
Osoite: Habanim St.
Puhelin: +972 (0)4 6714444
Tiberiaan alakaupungin liikekeskustassa, lähellä 
Gennesaretin rantaa sijaitseva hyvätasoinen ho-
telli. Lähellä keskustan kävelykatu, jolta kantautuu 
melua. 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, keskuslämmitys.

LEONARDO TIBERIAS 
Osoite: Gdud Barak Street, Tiberias
Puhelin: +972 (0)4 6700800
Kävelymatkan päässä Tiberiaan keskustasta sijait-
seva hyvä keskitason hotelli. Ravintola, baari, 195 
huonetta, joissa WC, suihku, puhelin, TV, radio, 
ilmastointi. Osassa huoneita laminaattilattia.

ASTORIA
Osoite: 13 Bruriah Street, 14366, Tiberias
Puhelin: +972-(0)4-6722351
Keski-Tiberiaassa sijaitseva hyvä keskitason 
hotelli, jonka omistaa Zandbergin perhe jo kol-
mannessa polvessa. Uima-allas, joka on käytössä 
kesäkuukausina (huhti-lokakuu), ravintola ja 
kokoustiloja. Aulassa ilmainen langaton internet-
yhteys. 85 pienehköä, siistiä huonetta, joissa WC, 
suihku, ilmastointi, TV, puhelin, vedenkeitin ja 
hiustenkuivaaja.

BERGER
Osoite: Neiberg St. 27, 14105 Tiberias
Puhelin: +972 (0)4 6715151. 
Vaatimaton, perheen omistama keskitason hotelli 
Keski-Tiberiaan kaupunginosassa, lähellä Astoria-
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
Tiberiaan keskustassa sijaitseva hotelli, vaatima-
tonta keskitasoa. Hotellin aulatilat ovat edustavat, 
huoneiden taso vaatimattomampi. 4 kerrosta, kol-
me hissiä, ravintola, kokoustila. 67 huonetta, joissa 
WC, suihku, TV, puhelin, ilmastointi. Huoneissa on 
heikko ääneneristys. Dona Graciassa asuvilla Toi-
viomatkojen asiakkailla on ilmainen oikeus käydä 
uimassa Ron Beach -hotellin uima-altaassa.

PRIMA TOO
Osoite: 2 Ohel Yaacov, Tiberias
Puhelin: +972 (0)4 6608880
Keski-Tiberiaassa, palmukadun alapäässä 
sijaitseva hotelli vaatimatonta keskitasoa, noin 
kilometrin päässä alakaupungin keskustasta 
jyrkähköä mäkeä ylös. Hotellissa on 5 kerrosta, 
hissi ja ravintola. 78 huonetta, joissa WC, suihku/
kylpy, tallelokero, puhelin, ilmastointi/lämmitys, TV, 
jääkaappi, kokolattiamatto, hiustenkuivaaja.

Leonardo Club - Tiberias

Tiberias
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Juudea
JAD HASHMONA
Osoite: 90895 D.N. Harei Jehuda. 
Puhelin: +972 (0)2 594 2000 (vast.otto)
Rauhallisella paikalla Juudean vuorilla, 15 km 
Jerusalemista sijaitseva moshavin lomakylä. 
Ruokasali, hyvät kokoontumistilat, 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 kivitaloissa on laattalattiat, 
huoneissa WC ja suihku.
Jad Hashmonan asiakkailla tilaisuus käyttää mak-
sutta Newe Ilan -hotellin uima-allasta (kysy Jad 
Hashmonan vastaanotosta). Jad Hashmonasta on 
noin puolen tunnin kävelymatka Newe Ilaniin.

Betlehem
ARARAT
Osoite: 153 Beit Sahour Road, Bethlehem
Puhelin: +972 (0)2 274 9888
Hyvätasoinen hotelli sijaitsee vain muutaman 
minuutin ajomatkan päässä Syntymäkirkosta. 
Vuonna 2013 rakennetussa hotellissa on 15 
kerrosta, hissi, ravintoloita ja kokoustiloja, lisämak-
sulliset sisäuima-allas ja kuntosali, mahdollisuus 
lisämaksullisiin hierontoihin ja kauneushoitoihin. 
232 huonetta, joissa WC, suihku, TV, tallelokero, 
minijääkaappi, ilmastointi/lämmitys, hiustenkuivaa-
ja, laminaattilattia.

PARADISE
Osoite: Manger Street, Bethlehem
Puhelin: +972 (0)2 274 4542
Kristityn perheen omistama hotelli Betlehemis-
sä. Hotellissa on oleskelu- ja kokoustiloja sekä 
ravintola. 240 huonetta, joista osa uudehkoja, osa 
täysin uudistettuja vuonna 2011. Lämpimin värein 
sisustetuissa, tilavissa ja siisteissä huoneissa on 
WC, kylpy/suihku, radio, TV, ilmastointi/lämmitys.

Kuollutmeri 

EIN GEDI
Osoite: Kibbutz Ein Gedi, 86980 MP Dead Sea 
Puhelin: +972 (0)8 659 4222
30 km Kuolleenmeren alueen keskuspaikasta Ein 
Bokekista pohjoiseen, 1,5 km etäisyydellä Kuol-
leenmeren 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 
kävelymatkan päässä hotellista, terveyskylpymah-
dollisuus (kylpylään 4 km, kuljetus hotellilta), yksi-
kerroksisissa rivitaloissa yhteensä 120 huonetta, 
joissa WC, suihku, jääkaappi, vedenkeitin, radio ja 
TV, langaton lähiverkkoyhteys. 

Eilat 

CAESAR
Osoite: North Beach
Puhelin: +972 (0)8 630 5555.  
Eilatin hotellialueella, laguunin rannalla sijaitseva 
hyvätasoinen hotelli. Keskustaan 900 m, uima-
rannalle 300 m. Hotellissa on 9 kerrosta, hissit, 2 
ravintolaa, 2 baaria, uima-allas (12 m x 25 m), las-
tenallas (3.5 m x 3.5 m), tenniskenttä, kokoustilat, 
241 huonetta, joissa WC, kylpy tai suihku, puhelin, 
TV, kokolattiamatto, lämmitys, ilmastointi. Eri mak-
susta tilaisuus käyttää kuntosalia ja saunaa.

CLUB HOTEL EILAT
Osoite: Ha-Arava St., Eilat
Lähellä rantaa ja ostoskeskusta sijaitseva tasokas 
hotelli. Suuri puutarha- ja uima-allasalue, ravinto-
loita. Kylpyläosasto, jossa mahdollisuus lisämak-
sullisiin hoitoihin ja hierontoihin. Huoneissa WC, 
kylpy/suihku, TV, ilmastointi, jääkaappi, vedenkei-
tin, tallelokero ja hiustenkuivaaja.

Tel Aviv
GILGAL
Osoite: 7, Nes Ziona Street, 63904 Tel Aviv
Puhelin: +972 (0)3 5111000
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. 
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 jää-
kaappi, hiustenkuivain, ilmastointi, kokolattiamatto.

SEA NET
Osoite: 6, Nes Ziona Street, Tel Aviv
Puhelin: +972 (0)3 517 1655
Hotelli sijaitsee loistavalla paikalla Tel Avivin 
pitkän rannan ja rantakadun tuntumassa, lähellä 
pääostoskatuja. Vaatimattomassa, pienehkössä 
kaupunkihotellissa on 6 kerrosta, ravintola, aula-
baari ja pieni kokoustila. 70 siistiä, pientä huonetta, 
joissa WC, suihku/kylpy, ilmastointi, TV, tallelokero 
ja hiustenkuivaaja, kokolattiamatto.

Natania
RESIDENCE
Osoite: 18 Gad Machnes Street, 42269 Netanya
Puhelin: +972 (0)9 830 1110
Rannan tuntumassa, viiden minuutin kävelymatkan 
päässä keskustasta sijaitseva keskitason hotelli. 
Ravintola, kokoustiloja ja hissi, 8 kerrosta. 96 huo-
netta, joissa WC, suihku, ilmastointi, tallelokero, 
TV, jääkaappi, vedenkeitin ja hiustenkuivain.
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RETKET TIBERIAAN VIIKON 
MATKOILLA

Tiberiaassa kokopäiväretket Galilean 
kohteisiin à 70-80 €.
Retki Jerusalemiin 80 € ja retki Kuol-
leellemerelle 80 € tai yhdistetty retki 
Jerusalemiin ja Kuolleellemerelle 100 €.

RETKET JORDANIASSA

Israelin ja Jordanian yhdistelmämatkalla 
nähdään Israelin keskeisten kohteiden 
lisäksi kiintoisia tutustumiskohteita naa-
purimaan Jordanian puolelta.
Jerash, muinainen Gerasa, roomalaisai-
kainen rauniokaupunki.
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, peräisin vuoden 300 e.Kr. 
tienoilta. Kanjoniin kuljetaan jalan. Sen 
katseluun varataan 4 – 5 tuntia. Kuljem-
me läpi hiekkakiveen louhitun muinaisen 
kaupungin, jonka pystysuorat kalliosei-
nämät ovat korkeimmillaan jopa 80 m ja 
vaihtelevat vihreän, roosan ja ruosteen 
eri sävyissä. Petraan on syytä varata hy-
vät kävelykengät ja auringolta suojaava 
päähine sekä vesipullo.
Jordanian kohteet yhteensä 120 €.

Retket matkakohteiden nähtävyyksille 
eivät sisälly matkan perushintaan. Retket 
voi ostaa etukäteen yhtenä pakettina tai 
yksitellen perillä matkakohteessa oppaal-
ta retkiohjelmassa mainittuun erillishin-
taan. Ryhmälle räätälöity retkiohjelma 
postitetaan kunkin matkan asiakkaille 
noin kuukausi ennen matkaa.

Eri kohteissa vietettävien vuorokausien 
mukaan tarjolla on ainakin osa tässä 
luetelluista retkistä. Retkien käyntikoh-
teisiin voidaan tehdä ajankohdasta ja 
olosuhteista johtuvia muutoksia. Retkien 
hintoihin sisältyvät myös kuljettajien 
palvelurahat.
 
0 – 5-vuotiaat ilmaiseksi, 
6 – 12-vuotiaat puolella hinnalla.

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.

KÄYNTIKOHTEET KULJE-
TUSTEN YHTEYDESSÄ

Kuolleenmeren alueella: 
Uinti Kuolleessameressä 10 €
Qumran, kirjakääröjen löytöpaikka 10 €
Jerikon rauniokumpu 10 €
Daavidin lähde 10 €
Masadan vuorilinnoitus 35 €

Muualla Israelissa:
Kesarea 10 €

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 80 €
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
Alassyöksemisenvuori, n. 6 tuntia 60 € 
Jeesuksen ajan mallin mukaan rakennet-
tu kylä, jossa esitellään havainnollisesti 
tuon ajan elämää.

Israelissa ja Israel-Jordania
-yhdistelmämatkoilla tehtävät retket
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Finnairin reittilennot
Lähtöselvitys Helsinki-Vantaan  
lentoasemalla
Lentoaseman lähtöselvityksessä tulee 
olla viimeistään 1 t 30 min ennen koneen 
lähtöaikaa. Finnairin lentojen lähtöselvitys 
on terminaalissa T2. Lähtöselvityksen voi 
tehdä etukäteen internetissä tai lentoken-
tän automaateilla. Matkalaukut luovute-
taan kuljetettaviksi koneen matkatavara-
tiloissa. Kaikki matkan aikana tarvittavat 
lääkkeet ja muut välttämättömät tarvikkeet  
on syytä pakata käsimatkatavaroihin. Kä-
simatkatavara tarkastetaan turvatarkas-
tuksessa, jonka jälkeen siirrytään passin-
tarkastukseen ja ilmoitetulle lähtöportille.

Finnair Plus -pisteet
Finnairin lennoista saat pisteet rekisteröi-
mällä Finnair Plus -korttisi numeron lähtö-
selvityksen yhteydessä Suomesta lähdet-
täessä.

Matkatavarat
Ruumassa kuljetettavan matkatavaran 
enimmäismäärä / matkustaja on yksi 
laukku, jonka enimmäispaino on 23 kg. 
Koneen matkustamoon saa ottaa yhden 
käsimatkatavaran, jonka enimmäismitat 
ovat 56 x 45 x 25 cm ja enimmäispaino 8 
kg. Ylipainosta tai ylimääräisestä mat-
kalaukusta lentoyhtiö perii lisämaksun. 
Yhdessä matkustavat perheenjäsenet 
eivät muodosta poikkeusta matkatavaran 
henkilökohtaisen lukumäärän tai enim-
mäispainon suhteen (kahden henkilön 
yhteinen matkalaukkukaan ei saa painaa 
enempää kuin 23 kg).
Huom! Lentokoneen matkustamossa kul-
jetettavista 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 
turvatarkastuksessa. Lisää tietoja ja ohjei-
ta internetosoitteessa www.finavia.fi.

Saapuminen matkakohteeseen
Jos matkalaukku ei saavu matkatavara-
hihnalle matkakohteen lentokentällä tai 
laukku on vaurioitunut, tulee tehdä vahin-
koilmoitus eli PIR-raportti tulopalvelussa 
matkatavara-aulassa heti, ennen pois-
tumista tullin läpi ulos. Finnairin lennon 
kyseessä ollessa voi vahinkoilmoituksen 
tehdä 7 päivän sisällä jälkikäteen sähkö-
postitse.
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Toiviomatkat Israelissa
Israelissa ollessasi lähimpänä apunasi on useim-

miten ryhmän opas. Tarvittaessa saat matkasi 
aikana yhteyden Israelissa olevaan Toiviomatkojen 

henkilökuntaan myös puhelimitse.

Toiviomatkat Israelissa
Puhelin: +972 52 639 2213
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40-vuotisjuhlalennolla 
Helsingistä Tel Aviviin 

10.4.2016.
Toiviomatkojen toimitus-
johtaja Tapani Oksanen 

Finnairin kapteeni Vuorion 
(oik.) ja purseri Visurin 

kukittamana.
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Toiviomatkojen tilauslennot
Tel Aviviin

Toiviomatkat on vienyt asiakkaita Israeliin omin tilaus-
lennoin 40 vuotta, yhteensä yli 180 000 ihmistä.

Toiviomatkojen ensimmäinen tilauslento lennettiin Kar-
Airin 186-paikkaisella koneella Tel Aviviin 30.10.1976. 
Israelissa asiakkaiden matkareitti oli Beersheba - 
Eilat - Jerusalem - Tiberias.

Ensimmäinen suomalainen tilauslento Tel Aviviin len-
nettiin Veljekset Karhumäen koneella keväällä 1953, 
matkanjohtajana Osmo Visuri. Asiakkaita lennolla oli 12 
ja henkilökuntaa kolme. 
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Edullisesti Israeliin
syksyllä 2019

21.9. – 28./29.9.2018
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair

21.09. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.50 – 00.15
29.09. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.05 – 05.45

Pastori Seppo S. Kosonen
Helsinki, 050 339 6204

kosonenseppo00@gmail.com
Opas Iris Amoyal

21.09. – 28.09. Betlehem/Ararat
Matkan perushinta ph 999 €. 1hh 280 €.

Päivö T. Juntumaa
Lammi, 041 430 3000, ptjuntumaa@gmail.com

Opas Iris Amoyal
21.09. – 28.09. Betlehem/Ararat

Matkan perushinta ph 999 €. 1hh 280 €.

12.10. – 19./20.10.2018
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair

12.10. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.50 – 00.15
20.10. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.05 – 05.45

Kari Niemi
Seinäjoki, 044 332 2021, kpniemi@luukku.com

Opas Ariel Livson
12.10. – 19.10. Tiberias/Dona Gracia

Matkan perushinta ph 999 €. 1hh 320 €.

Markku Muurimäki
Seinäjoki, 044 974 5227, muurimaki.markku@netikka.fi

Opas Ariel Livson
12.10. – 19.10. Tiberias/Dona Gracia

Matkan perushinta ph 999 €. 1hh 320 €.
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26.10. – 2./3.11.2018
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair

26.10. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.50 – 00.15
03.11. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.10 – 05.50

Pastori Teuvo Karjalainen
Jäppilä, 044 578 9774

teuvojuhanikarjalainen@gmail.com
Diakonissa Mirja Karjalainen

Jäppilä, 044 284 6404
Opas Iris Amoyal

26.10. – 02.11. Betlehem/Paradise
Matkan perushinta ph 899 €. 1hh 250 €.

Reijo Paananen
Saarijärvi, 0440 290 651, reipaana@gmail.com

Raimo Kauppinen
Saarijärvi, 044 994 8236

Opas Iris Amoyal
26.10. – 02.11. Betlehem/Paradise

Matkan perushinta ph 899 €. 1hh 250 €.

9.11. – 16./17.11.2018
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair

09.11. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.55 – 00.20
17.11. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.10 – 05.50

Kirkkoherra Jari Kemppainen
Pälkäne, 040 712 0562, jari.kemppainen@evl.fi

Paula Eloranta
Pälkäne, 040 712 0575

09.11. – 16.11. Tiberias/Prima Too
Matkan perushinta ph 999 €. 1hh 320 €.

16.11. – 23./24.11.2018
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair

16.11. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.55 – 00.20
24.11. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.10 – 05.50

Ryhmä Laurila – Kurtti
Opas Ariel Livson

16.11. – 23.11. Betlehem/Ararat
Matkan perushinta ph 999 €. 1hh 280 €.

Lisätiedot hotelleista esitteen sivuilla 6-7.
Matkojen hintoihin sisältyvät Finnairin suorat reittilennot, majoitus kahden hengen huoneissa,

ohjelmassa mainitut ateriat (puolihoito = 7 x aamiainen ja 6 x illallinen), lentokenttäkuljetukset, hotellihenkilö-
kunnan ja bussinkuljettajan palvelurahat. Yhden hengen huone (1hh) lisämaksusta.

Mahdollisuus osallistua lisämaksullisille retkille. Esimerkkejä retkistä on kerrottu esitteen sivulla 9.
Retkien toteutuminen vaatii vähintään 15 osallistujaa.
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21.9. – 28./29.9.2018
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
21.09. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.50 – 00.15
29.09. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.05 – 05.45

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

Timo Närhi
Seinäjoki, 050 543 3329
Opas Ariel Sella
21.09. – 23.09. Natania/Residence 
23.09. – 28.09. Jerusalem/Jerusalem Gold
Matkan perushinta ph 1399 €. 1hh 399 €.
Puolihoitoon sisältyy 7 x aamiainen ja
5 x illallinen, 23.9. ei illallista.
Hinta sisältää 23.9. kuljetuksen Kuolleenmeren 
erämaajuhlille.
 
Pastori Seppo S. Kosonen
Helsinki, 050 339 6204
kosonenseppo00@gmail.com
Opas Iris Amoyal
21.09. – 28.09. Betlehem/Ararat
Matkan perushinta ph 999 €. 1hh 280 €.
Puolihoitoon sisältyy 7 x aamiainen ja 6 x illallinen.

Päivö T. Juntumaa
Lammi, 041 430 3000, ptjuntumaa@gmail.com
Opas Iris Amoyal
21.09. – 28.09. Betlehem/Ararat
Matkan perushinta ph 999 €. 1hh 280 €.
Puolihoitoon sisältyy 7 x aamiainen ja 6 x illallinen.

21.9. – 1./2.10.2018
(pe – ma/ti, 10 yötä)
Reittilennot, Finnair
21.09. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.50 – 00.15
02.10. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.05 – 05.45

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

Timo Närhi
Seinäjoki, 050 543 3329
Opas Ariel Sella
21.09. – 23.09. Natania/Residence
23.09. – 28.09. Jerusalem/Jerusalem Gold
28.09. – 01.10. Tiberias/Dona Gracia
Matkan perushinta ph 1650 €. 1hh 530 €.
Puolihoitoon sisältyy 10 x aamiainen ja
8 x illallinen, 23.9. ei illallista.
Hinta sisältää 23.9. kuljetuksen Kuolleenmeren 
erämaajuhlille.
 
Pastori Seppo S. Kosonen
Helsinki, 050 339 6204
kosonenseppo00@gmail.com
Opas Iris Amoyal
21.09. – 28.09. Betlehem/Ararat
28.09. – 01.10. Tiberias/Ron Beach
Matkan perushinta ph 1299 €. 1hh 460 €.
Puolihoitoon sisältyy 10 x aamiainen ja
9 x illallinen.

22.9. – 30.9.2018
(la – su, 8 yötä)
Reittilennot, Turkish Airlines
22.09. TK1762 Helsinki – Istanbul klo 13.25 – 16.50
22.09. TK864 Istanbul – Tel Aviv klo 19.45 – 21.50
30.09. TK785 Tel Aviv – Istanbul klo 10.00 – 12.15
30.09. TK1763 Istanbul – Helsinki klo 14.40 – 18.05

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

Maarit Kattilakoski
Vantaa, 044 265 4739, mkattilakoski@gmail.com
Opas Iris Amoyal
22.09. – 28.09. Jerusalem/Prima Park
28.09. – 30.09. Tiberias/Ron Beach
Matkan perushinta ph 1599 €. 1hh 499 €.
Hinta sisältää 23.9. kuljetuksen Kuolleenmeren 
erämaajuhlille.

Israelin matkat
syksy 2018

Finnairin reittilennoilla koneessa voi ostaa erilaisia välipaloja Sky Bistro -palvelusta, hintaan sisältyviä aterioita ei ole.
Ensimmäinen puolihoitoon kuuluva ateria on saapumisyötä seuraavana aamuna tarjottava aamiainen. Viimeinen puolihoi-
toon sisältyvä ateria on viimeistä hotelliyötä seuraava aamiainen. Puolihoitoon ei kuulu aterioita hotellihuo neiden luovutta-
misen jälkeen.
Majoituk sen sisältävien matkojen hintoihin sisältyvät hotellihenkilökunnan ja bussinkuljettajien palvelurahat. Israelin ja Jor-
danian yhdistelmämatkojen hintoihin sisältyvät rajamaksut.
Yksin matkalle ilmoittautuvien tulee varautua maksamaan yhden hengen huoneesta perittävä lisämaksu, mikäli heille ei 
löydy huonetoveria.
Matkoilla, joilla viimeiset yöt ovat Tiberiaassa, on paluulentoa edeltävänä päivänä aamupäivä vapaata aikaa Tiberiaassa 
ennen hotellihuoneiden luovuttamista (noin klo 11), jonka jälkeen bussikuljetus muutamien pysähdyskohteiden kautta Tel 
Avivin lentokentälle.

Matkojen perushintoihin ei sisälly retkiä matkakohteiden ympäristöön. Siirtokuljetusten yhteyteen tulevista retkikohteista 
peritään erillismaksu. Hinnat ja lisätietoa retkistä tämän esitteen sivulla 9.

Lyhenteet: ph = puolihoito, aam = aamiainen, 1hh = lisämaksu majoittumisesta yhden hengen huoneeseen
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5.10. – 12./13.10.2018
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
05.10. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.50 – 00.15
13.10. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.05 – 05.45

Patmos Lähetyssäätiö
Leo Meller
Marja Rantanen
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
(09) 8567 4988, patmos@patmos.fi
Opas Usva Cohen
05.10. – 08.10. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
08.10. – 12.10. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1399 €. 1hh 440 €.

12.10. – 19./20.10.2018
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
12.10. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.50 – 00.15
20.10. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.05 – 05.45

Lähetysteologi Jukka Norvanto ja
Liisa Norvanto
Vantaa, 044 572 9557, jukka.norvanto@kylvaja.fi
12.10. – 15.10. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
15.10. – 19.10. Tiberias/Ron Beach
Matkan perushinta ph 1520 €. 1hh 499 €.

Kirkkoherra, teologian tohtori Ali Kulhia
Akaa, 040 739 8390, ali.kulhia@evl.fi
12.10. – 15.10. Betlehem/Paradise
15.10. – 19.10. Tiberias/Astoria
Matkan perushinta ph 1260 €. 1hh 299 €.

12.10. – 19./20.10.2018
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
12.10. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.50 – 00.15
20.10. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.05 – 05.45

Pastori Kari Niemi
Seinäjoki, 044 332 2021, kpniemi@luukku.com
Opas Ariel Livson
12.10. – 19.10. Tiberias/Dona Gracia
Matkan perushinta ph 999 €. 1hh 320 €.

Markku Muurimäki
Seinäjoki, 044 974 5227
muurimaki.markku@netikka.fi
Opas Ariel Livson
12.10. – 19.10. Tiberias/Dona Gracia
Matkan perushinta ph 999 €. 1hh 320 €.

19.10. – 26./27.10.2018
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
19.10. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.50 – 00.15
27.10. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.05 – 05.45

Urpo Karjalainen
Mikkeli, 040 725 7786, urpo.karjalainen@h-y.fi
Opas Ram Laor
19.10. – 22.10. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
22.10. – 26.10. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1399 €. 1hh 440 €.

26.10. – 2./3.11.2018
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
26.10. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.50 – 00.15
03.11. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.10 – 05.50

Pastori Teuvo Karjalainen
Jäppilä, 044 578 9774
teuvojuhanikarjalainen@gmail.com
Diakonissa Mirja Karjalainen
Jäppilä, 044 284 6404
Opas Iris Amoyal
26.10. – 02.11. Betlehem/Paradise
Matkan perushinta ph 899 €. 1hh 250 €.

Reijo Paananen
Saarijärvi, 0440 290 651, reipaana@gmail.com
Raimo Kauppinen
Saarijärvi, 044 994 8236
Opas Iris Amoyal
26.10. – 02.11. Betlehem/Paradise
Matkan perushinta ph 899 €. 1hh 250 €.

Ryhmä Segersvärd
26.10. – 29.10. Jerusalem/Jerusalem Tower
29.10. – 31.10. Kuollutmeri/David Dead Sea
31.10. – 02.11. Tiberias/Leonardo Club
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26.10. – 5./6.11.2018
(pe – ma/ti, 10 yötä)
Reittilennot, Finnair
26.10. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.50 – 00.15
06.11. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.10 – 05.50

Paavo Saarman
Helsinki, 050 346 5830
26.10. – 29.10. Jerusalem/Prima Kings
29.10. – 05.11. Ein Gedi
Matkan perushinta ph 1995 €. 1hh 750 €.

2.11. – 09./10.11.2018
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
02.11. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.55 – 00.20
10.11. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.10 – 05.50

Kirjailija Maija Nyman
maija.nyman@sana.fi
YK-pappi, rovasti Hannu Nyman
Pastori Kaisa Tuikkanen
Diakoni Timo Tuikkanen
Opas Marjaana Rissanen
02.11. – 05.11. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
05.11. – 09.11. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1320 €. 1hh 420 €.

2.11. – 09./10.11.2018
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
02.11. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.55 – 00.20
10.11. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.10 – 05.50

Pastori Timo Kuutti
Laukaa, 044 335 1925, timo.kuutti@hotmail.com
Evankelista Riitta Kuutti
Laukaa, 050 375 4488
02.11. – 05.11. Betlehem/Paradise
05.11. – 09.11. Tiberias/
Leonardo Club tai Leonardo Tiberias

Marianne Katajisto
Tampere, 050 468 4081
marianne_katajisto@hotmail.com
Opas Ariel Sella
02.11. – 05.11. Betlehem/Paradise
05.11. – 09.11. Tiberias/Leonardo Tiberias

9.11. – 16./17.11.2018
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
09.11. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.55 – 00.20
17.11. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.10 – 05.50

Emerituskenttäpiispa Hannu Niskanen
Helsinki, 045 809 2900
hannukk.niskanen@gmail.com
09.11. – 12.11. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
12.11. – 16.11. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1299 €. 1hh 420 €.

Kirkkoherra Jari Kemppainen
Pälkäne, 040 712 0562, jari.kemppainen@evl.fi
Paula Eloranta
Pälkäne, 040 712 0575
09.11. – 16.11. Tiberias/Prima Too
Matkan perushinta ph 999 €. 1hh 320 €.

16.11. – 23./24.11.2018
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
16.11. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.55 – 00.20
24.11. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.10 – 05.50

Ryhmä Laurila – Kurtti
Opas Ariel Livson
16.11. – 23.11. Betlehem/Ararat
Matkan perushinta ph 999 €. 1hh 280 €.
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Israelin matkat
kevät 2019

Finnairin reittilennoilla koneessa voi ostaa erilaisia välipaloja Sky Bistro -palvelusta, hintaan sisältyviä aterioita ei ole.
Ensimmäinen puolihoitoon kuuluva ateria on saapumisyötä seuraavana aamuna tarjottava aamiainen. Viimeinen puolihoitoon sisäl-
tyvä ateria on viimeistä hotelliyötä seuraava aamiainen. Puolihoitoon ei kuulu aterioita hotellihuo neiden luovuttamisen jälkeen.
Majoituk sen sisältävien matkojen hintoihin 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 huo-
netoveria.
Matkoilla, joilla viimeiset yöt ovat Tiberiaassa, on paluulentoa edeltävänä päivänä aamupäivä vapaata aikaa Tiberiaassa ennen ho-
tellihuoneiden luovuttamista (noin klo 11), jonka jälkeen bussikuljetus muutamien pysähdyskohteiden kautta Tel Avivin lentokentälle.

Matkojen perushintoihin ei sisälly retkiä matkakohteiden ympäristöön. Siirtokuljetusten yhteyteen tulevista retkikohteista peritään 
erillismaksu. Hinnat ja lisätietoa retkistä tämän esitteen sivulla 9.

Lyhenteet: ph = puolihoito, aam = aamiainen, 1hh = lisämaksu majoittumisesta yhden hengen huoneeseen

15.2. – 22./23.2.2019
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
15.02. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.55 – 00.20
23.02. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.10 – 05.50

Kappalainen Erkki Kiiski
Salo, 044 774 5251, erkki.kiiski@evl.fi
Viulunsoitonopettaja Leena Kiiski
Salo, 050 535 0528, lennu.kiiski@gmail.com
Lapsi- ja perhetyöntekijä Merja Palokankare
Salo, 044 774 5351, merja.palokankare@evl.fi
Opas Ariel Livson
15.02. – 19.02. Tiberias/Astoria
19.02. – 20.02. Betlehem/Paradise
20.02. – 22.02. Eilat/Caesar
Matkan perushinta ph 1299 €. 1hh 380 €.
Hinta sisältää Jerusalemin ja Betlehemin 
retkikohteet.

Antti Kakkuri
Jyväskylä, 045 267 0402, kakkuri.antti@gmail.com
Opas Ariel Livson
15.02. – 19.02. Tiberias/Astoria
19.02. – 20.02. Betlehem/Paradise
20.02. – 22.02. Eilat/Caesar
Matkan perushinta ph 1299 €. 1hh 380 €.
Hinta sisältää Jerusalemin ja Betlehemin 
retkikohteet.

22.2. – 1./2.3.2019
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
22.02. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.55 – 00.20
02.03. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.10 – 05.50

Jämsän Kristillisen Kansanopiston rehtori,
teologian tohtori Jukka Palola
040 153 8011, jukka.palola@jamsanopisto.fi
Hallinto- ja opintosihteeri Virpi Palola
050 395 9921, virpi.palola@jamsanopisto.fi
Opas Ariel Sella
22.02. – 25.02. Betlehem/Paradise
25.02. – 26.02. Akaba
26.02. – 27.02. Amman
27.02. – 01.03. Tiberias/Astoria
Matkan perushinta ph 1399 €. 1hh 330 €.
Jordanian käyntikohteet Petra, Nebo, Madaba ja 
Jerash yhteensä 120 €.

22.2. – 1.3.2019
(pe – pe, 1 viikko)
Reittilennot, Turkish Airlines
22.02. TK1764 Helsinki – Istanbul klo 18.15 – 22.40
22.02. TK 810 Istanbul – Tel Aviv klo 23.45 – 00.50
01.03. TK 785 Tel Aviv – Istanbul klo 10.20 – 13.35
01.03. TK1763 Istanbul – Helsinki klo 14.45 – 17.20

Kirkkoherra, lääninrovasti Erkki Huuki
Kannus, 044 282 4510, erkki.huuki@evl.fi
22.02. – 27.02. Betlehem/Paradise
27.02. – 01.03. Tiberias/Dona Gracia

1.3. – 8./9.3.2019
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
01.03. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.55 – 00.20
09.03. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.10 – 05.50

Teuvo Tikkanen
Lapinlahti, 040 505 1139
teuvo.tikkanen@saunalahti.fi
01.03. – 05.03. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
05.03. – 08.03. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1370 €. 1hh 460 €.

Maarit Kattilakoski
Vantaa, 044 265 4739
mkattilakoski@gmail.com
Waltteri Haapala
Siilinjärvi, 044 978 2377
waltteri.haapala@gmail.com
Opas Iris Amoyal
01.03. – 05.03. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
05.03. – 08.03. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1370 €. 1hh 460 €.

Teologian tohtori Arto Seppänen
Suomussalmi, 040 140 8707
arto.seppanen53@gmail.com
Rovasti Risto Kormilainen
040 757 3471, risto.kormilainen@pp.inet.fi
Opas Ariel Livson
01.03. – 04.03. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
04.03. – 08.03. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1370 €. 1hh 460 €.
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15.3. – 22./23.3.2019 
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
15.03. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.55 – 00.20
23.03. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.10 – 05.50

Ryhmä Hietaniemi
Opas Ariel Livson
15.03. – 17.03. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
17.03. – 18.03. Tiberias/Leonardo Club
18.03. – 19.03. Amman
19.03. – 20.03. Petra
20.03. – 22.03. Eilat/Nova
Matkan perushinta ph 1690 €. 1hh 490 €.
Jordanian käyntikohteet Petra, Nebo, Madaba ja 
Jerash yhteensä 120 €.

22.3. – 29./30.3.2019
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
22.03. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.55 – 00.20
30.03. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 02.10 – 05.50

Mikko Kälkäjä
Kiiminki, 045 349 5176, mikkokavi@gmail.com
Pekka Kainua
Ylikiiminki, 040 528 4446, pekka@kainua.fi
Opas Ariel Sella
22.03. – 25.03. Jerusalem/ Leonardo Jerusalem
25.03. – 29.03. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1399 €. 1hh 460 €.

8.3. – 15./16.3.2019
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
08.03. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.55 – 00.20
16.03. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.10 – 05.50

Opettaja Esko Petäjä
Isokyrö, 0400 565 425, eskopee@nic.fi
Kanttori Hanna Petäjä
Isokyrö, 0400 620 144, hanna.petaja@evl.fi
08.03. – 12.03. Jad Hashmona -lomakylä
12.03. – 15.03. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1320 €. 1hh 350 €.

Anja Hyttinen
Joensuu, 040 563 5060
anjamaija.hyttinen@gmail.com
Maila Mustonen
Joensuu, 050 372 5387
mustonenmaila@gmail.com
08.03. – 12.03. Jad Hashmona -lomakylä
12.03. – 15.03. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1320 €. 1hh 350 €.

Pastori Erja Oikarinen
Lumijoen seurakunta
Oulu, 044 316 1434, erja.oikarinen@evl.fi
Opas Ariel Livson
08.03. – 11.03. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
11.03. – 15.03. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1370 €. 1hh 460 €.

29.3. – 5./6.4.2019
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
29.03. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.55 – 01.20
06.04. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.05 – 05.45

Rovasti Yrjö Niemi
Hämeenlinna, 050 563 3300, yrjo.niemi@pp.inet.fi
Nuorisotyönohjaaja Tuula Vranki-Niemi
Hämeenlinna, 050 591 2512
29.03. – 01.04. Betlehem/Ararat
01.04. – 05.04. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1299 €. 1hh 330 €.

Pastori Timo Kuutti
Laukaa, 044 335 1925, timokuutti3@gmail.com
Evankelista Riitta Kuutti
Laukaa, 050 375 4488
29.03. – 01.04. Betlehem/Ararat
01.04. – 05.04. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1299 €. 1hh 399 €.
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5.4. – 12./13.4.2019
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
05.04. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.50 – 00.15
13.04. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.05 – 05.45

Hannu ja Sinikka Räty
Seinäjoki, hannu.raty@nic.fi
044 599 7444 (Hannu), 045 127 9629 (Sinikka)
Kai Almgren
Lapua, 050 305 5003, kai.almgren@svk.fi
Opas Iris Amoyal
05.04. – 08.04. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
08.04. – 11.04. Tiberias/Leonardo Club
11.04. – 12.04. Natania/Residence
Matkan perushinta ph 1440 €. 1hh 480 €.

Kirkkoherra Mika Kyytinen
Pori, 0400 309 867, mika.kyytinen@evl.fi
Maria Kyytinen
Opas Ariel Sella
05.04. – 08.04. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
08.04. – 12.04. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1399 €. 1hh 480 €.

5.4. – 15./16.4.2019 
(pe – ma/ti, 10 yötä)
Reittilennot, Finnair
05.04. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.50 – 00.15
16.04. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.05 – 05.45

Kirkkoherra Juha Vuorio
Tampere, 050 554 2446, juha.vuorio@evl.fi
Raija-Liisa Vuorio
Tampere, 050 541 1318
raija-liisa.vuorio@hotmail.com
Opas Ariel Livson
05.04. – 09.04. Jerusalem/Prima Royale
09.04. – 11.04. Kuollutmeri/David Sea Resort Spa
11.04. – 15.04. Tiberias/Ron Beach
Matkan perushinta ph 1890 €. 1hh 690 €.

12.4. – 19./20.4.2019 
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
12.04. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.50 – 00.15
20.04. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.05 – 05.45

Etelä-Pohjanmaan Kansanlähetys
Kai Niemelä
Vaasa, 044 595 7351, kai.niemela@sekl.fi
Opas Imad Garaisi
12.04. – 15.04. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
15.04. – 19.04. Tiberias/Ron Beach
Matkan perushinta ph 1499 €. 1hh 499 €.

Sairaanhoitaja Annikki Riipinen
Jurva, 050 439 2492, annikki.riipinen@pp.inet.fi
12.04. – 15.04. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
15.04. – 19.04. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1399 €. 1hh 480 €.

26.4. – 3./4.5.2019 
(fre – fre/lör, 1 vecka)
Reguljärflyg, Finnair
26.04. AY1979 Helsingfors – Tel Aviv kl 19.50 – 00.15
04.05. AY1980 Tel Aviv – Helsingfors kl 01.05 – 05.45

Kyrkoherde Timo Saitajoki
040 868 6902, timo.saitajoki@evl.fi
26.04. – 29.04. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
29.04. – 03.05. Tiberias/Leonardo Club
Resans grundpris (halvpension) 1299 €.
Enkelrumstillägg 480 €.

26.4. – 3./4.5.2019 
(pe – pe/la, 1 viikko)
Reittilennot, Finnair
26.04. AY1979 Helsinki – Tel Aviv klo 19.50 – 00.15
04.05. AY1980 Tel Aviv – Helsinki klo 01.05 – 05.45

Suomen Raamattuopisto
Pastori Lasse Pesu
040 451 8058, lasse.pesu@sro.fi
Terveydenhoitaja Marja-Terttu Akonniemi
0400 864 758
marja-terttu.akonniemi@kuusnetikka.fi
Opas Helena Paavilainen
26.04. – 29.04. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
29.04. – 03.05. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1299 €. 1hh 480 €.

Ilmajoen seurakunta
Pastori Risto-Pekka Alhainen
041 458 8428, ristopekka.alhainen@gmail.com
Opas Helena Paavilainen
26.04. – 29.04. Jerusalem/Leonardo Jerusalem
29.04. – 03.05. Tiberias/Leonardo Club
Matkan perushinta ph 1299 €. 1hh 480 €.
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Tšekki ja
Slovakia
8.9. – 13.9.2018 (6 päivää / 5 yötä)
Reittilennot, Finnair
08.09. AY520 Kemi – Helsinki klo 06.50 – 08.20
08.09. AY1221 Helsinki – Praha klo 09.40 – 10.50
13.09. AY1224 Praha – Helsinki klo 19.30 – 22.35
13.09. AY519 Helsinki – Kemi klo 23.45 – 01.20 (+1pv)

Kiertomatka
Tšekki ja Slovakia
Matkanjohtajina 
Rovasti Martti Puontila ja Helena Puontila
Tornio, 0400 599 702, martti.puontila@gmail.com

Matkaohjelma
8.9. la: Saapuminen Tšekkiin
Siirtyminen  kaupungin keskustaan. Tutustumi-
nen Brevnovin luostariin. Luostarista jatketaan 
kaupunkikierrokselle. Kierros osittain bussilla ja 
vanhassa kaupungissa kävelykierros. Matka jatkuu 
linnavuorelle. Bussikuljetus hotelliin, sisäänkirjau-
tuminen hotelliin. Yhteinen illallinen.
9.9. su: Praha ja Kutná Hora
Aamulla tutustuminen Prahan vanhaan juu-
talaiseen hautausmaahan. Sieltä jatketaan 
Kutná Horan kaupunkiin, jossa on lukuisia upeita 
rakennuksia ja mielenkiintoisia kirkkoja. Päivän 
kohokohta on vierailu luukirkossa, joka houkutte-
lee vierailijoita ympäri maailman. Retken aikana 
lounas. Iltapäivällä paluu Prahaan. Illalla lisämak-
sullinen konsertti.
10.9. ma: Etelä-Böömi, Česky Krumlov
Lähtö Česky Krumlovin vanhaan kylään (noin 112 
km). Matkan varrella näemme kaunista maaseutua 
ja tutustumme Etelä-Böömin historiaan. Yritysvie-
railu Nizborin lasinpuhallustehtaassa. Pysähdys 

Tšekki ja
Saksa
13.10. – 18.10.2018
(6 päivää / 5 yötä)
Reittilennot, Finnair
13.10. AY380 Kuopio – Helsinki klo 06.15 – 07.00
13.10. AY1221 Helsinki – Praha klo 09.40 – 10.50
18.10. AY1436 Berliini – Helsinki klo 19.10 – 22.10
18.10. AY379 Helsinki – Kuopio klo 23.40 – 00.30 +1pv

Tšekin Praha ja
Saksan kiertomatka
Martti Lutherin jalanjäljillä ja Siionin virsien 
juurilla Herrnhutissa

Matkanjohtajina 
Rovasti Reijo Mattila
Kuopio 040 864 9201 reijo.mattila@luukku.com
Rovasti Tuomo Ruuttunen
Kuopio 040 506 1386
tuomo.ruuttunen@kajaani.net

Matkaohjelma
13.10. la: Saapuminen Tšekin kautta Saksaan
Saapuminen Prahaan, kiertoajelu ja kävelykierros 
vanhassa kaupungissa. Kevyt lounas. Kuljetus 
Saksan puolelle Herrnhutiin, jossa 1700-luvulla 
sai alkunsa maailmaan vaikuttanut herrnhutilainen 
herätysliike. Kaupunkikierros bussilla ja jalkaisin. 
Aikataulun salliessa käymme lähellä sijaitsevassa 
Vesilinnassa. Majoittuminen Herrnhutin Komensky 
Gäste-und Tagungshausissa, www.komensky.de. 
Vierastalossa nautitaan päivällinen.

České Budějovicen kauniissa keskustassa. Matka 
jatkuu Česky Krumloviin, Tsekinmaan helmeen. 
Sisäänkirjautuminen hotelliin. Kävelykierros 
vanhoilla mukulakivikujilla ja nousu linnavuorelle. 
Yhteinen päivällinen.
11.9. ti: Telc – Trebic – Brno
Matkalla Brnon kaupunkiin (240 km) pysähdymme 
etelä-Määrin Telcin kaupungissa, joka on perustet-
tu 1300-luvulla ja jonka keskusaukio on yksi Eu-
roopan kauneimmista. Telcistä jatkamme matkaa 
mielenkiintoiseen Trebiciin, jossa on synagooga, 
juutalaiskortteli ja juutalainen hautausmaa. Matka 
(noin 65 km) jatkuu Tšekin toiseksi suurimpaan 
kaupunkiin Brnoon, jonka vanha kaupunki on tu-
tustumisen arvoinen. Sisäänkirjautuminen hotelliin 
joko Brnossa tai lähistöllä. Yhteinen illallinen.
12.9. ke: Brno – siirtyminen Slovakiaan
Tutustuminen Brnon vanhaan kaupunkiin ja Pyhien 
Pietarin ja Paavalin tuomiokirkkoon. Kierroksen 
jälkeen vapaata aikaa, ja matka jatkuu Slovaki-
an pieneen pääkaupunkiin, Bratislavaan (noin 
130 km). Matkan varrella pysähdymme Januv 
dvurin luomumaatilalla ja poikkeamme Pezinokin 
viinikylään, jossa viininmaistajaiset. Bratislavassa 
sisäänkirjautuminen hotelliin. Yhteinen illallinen.
13.9. to: Bratislava
Lähtö vanhan kaupungin kävelykierrokselle, jossa 
voi myös tehdä hyviä tuliaisostoksia. Kierroksen 
jälkeen noin puolenpäivän aikaan lähdemme kohti 
Prahan lentoasemaa (noin 350 km). Ruokailu 
matkan varrella.

Matkan hinta 1499 € / henkilö.
Hintaan sisältyvät lennot, 5 yön majoitus hyväta-
soisissa hotelleissa, aamiainen noutopöydästä, 6 x 
lounas tai päivällinen, viininmaistajaiset, bussikul-
jetukset kohteessa, sisäänpääsymaksut Prahassa, 
Kutná Horassa, Cesky Krumlovissa, Telcissä ja 
Trebicissä, yritysvierailu Nizborin lasinpuhallus-
tehtaassa, suomea puhuvan oppaan palvelut koko 
matkan ajan, paikalliset verot.
Yhden hengen huoneen lisämaksu 299 €.

Lisämaksullinen konsertti Prahassa.
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14.10. su: Herrnhut – Wittenberg
Kävelykierros Herrnhutin vanhassa kaupungissa. 
Matka jatkuu Lutherin kaupunkiin Wittenbergiin. 
Majoittuminen hotelliin. Tässä kaupungissa Luther 
loi reformaation. Tutustumme Lutherin kotitaloon. 
Käymme myös Pyhän Marian kirkossa ja tutus-
tumme Linnakirkkoon, jonka portilla Luther vuonna 
1517 julkisti teesinsä. Päivällinen hotellissa.
15.10. ma: Eisleben – Eisenach
Lähdemme kohti Luther-kaupunki Eislebeniä. 
Matkalla pysähdymme Hallessa. Martin Luther 
syntyi ja kuoli Eislebenissä. Käymme Lutherin 
synnyintalossa ja näemme paikan, jossa hän kuoli. 
Tutustumme myös Pyhän Pietarin ja Pauluksen 
kirkkoon, jossa Luther kastettiin. Jatkamme 
matkaa Eisenachiin, jossa majoittuminen hotelliin. 
Päivällinen hotellissa.
16.10. ti: Eisenach
Tutustuminen Eisenachiin. Käymme Wartburgin 
linnassa sekä ”Lutherhausissa” ja Bachin museos-
sa. Lounas. Iltapäivä ja ilta omaa aikaa.
17.10. ke Erfurt
Jatkamme matkaa Erfurtiin. Tutustumme augusti-
nolaisluostariin ja Pyhän Marian tuomiokirkkoon. 
Teemme kierroksen Erfurtin vanhassa kaupun-
gissa, jossa näemme kuuluisan Krämerbrücken 
(vanha kauppiaitten silta). Lounas. Majoitumme 
hotelliin, ilta omaa aikaa.
18.10. to Kotiinpaluu
Aamiainen ja lähtö kohti Berliiniä. Matkan varrella 
pysähdymme Erfurtin lähistöllä olevassa Weima-
rissa. Matkalla kevyt lounas. Jatkamme Berliiniin, 
jossa lyhyt kaupunkikiertoajelu, mikäli aika antaa 
myöten ja kuljetus Tegelin lentoasemalle.

Matkan hinta:
lähtö Helsingistä 1.470 euroa/henkilö tai
lähtö Kuopiosta 1.570 euroa/henkilö.
Hintaan sisältyvät lennot, 4 yön majoitus hyvissä 
keskitason hotelleissa, 1 yö Herrnhutissa vieras-
talossa, aamiaiset noutopöydästä, 7 x lounas tai 
päivällinen ilman ruokajuomia, sisäänpääsymaksut 
ohjelmassa mainittuihin käyntikohteisiin, suomea 
puhuvan oppaan palvelut ja tarvittaessa paikallis-
ten lisenssioppaiden palvelut
Yhden hengen huoneen lisämaksu 220 €.

Irlanti
8.9. – 13.9.2018 (6 päivää / 5 yötä)
Reittilennot, Finnair
08.09. AY1381 Helsinki – Dublin klo 08.20 – 09.30
13.09. AY1386 Dublin – Helsinki klo 18.05 – 23.05

Irlannin kiertomatka
Matkanjohtajina 
Riitta Lemmetyinen
050 300 1616, riitta.lemmetyinen@akasia.fi
Marianne Jansson
050 354 3241, marianne.jansson@akasia.fi 

Matkaohjelma
8.9. la: Saapuminen Irlantiin, Dublin – Kildare
Suomalainen opas on vastassa Dublinin lento-
kentällä. Kentältä suunnataan kohti Glasnevinin 
hautausmaata ja Irlannin kasvitieteellisiä puutarho-
ja. Aikaa omakustanteiselle lounaalle puutarhojen 
kahvilassa. Dublinin kaupunkikierros, jonka jälkeen 
ajamme Kildaren maakuntaan ja Newbridgeen. 
Vierailemme Newbridge Silverware -vierailukes-
kuksessa. Majoittuminen ja illallinen hotellissa.
9.9. su: Rock of Cashel – Limerick
Aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa kohti 
länsirannikkoa. Ensimmäinen vierailu on Rock 
of Cashelin linnoitus- ja kirkkoraunioilla. Rock of 
Cashel oli muinaisten kelttikuninkaiden linnoitus, 
josta tehtiin kirkollinen keskus varhaiskeskiajalla 
Pyhän Patrickin vierailtua alueella. Glenstalin 
luostarin alueella tutustumme benediktiinimunkkien 
elämään. Luostarissa nautimme lounaan. Ajo Li-
merickiin ja majoittuminen hotelliin. Keskiaikainen 
linnaillallinen 1400-luvulla rakennetussa linnassa.

10.9. ma:
Ennis – Kilrush – Loop Head – Ennistymon
Ajo Ennisin kaupunkiin. Vierailemme Ennisin 
vanhan munkkiluostarin raunioilla. Jatkamme 
matkaa Kilrushin pikkukaupunkiin, jossa pääsem-
me ihastelemaan upeaa Vandeleurin puutarhaa. 
Puutarhassa on myös Woodland Bistro, jossa 
on mahdollista nauttia omakustanteista lounasta 
Lähdemme kohti kaunista Carrigaholtin kalasta-
jakylää Loop Head - niemimaalla. Alueen vesissä 
elää suuri määrä pullonokkadelfiinejä. Satamasta 
nousemme laivaan ihailemaan merimaisemaa 
ja toivottavasti myös delfiinejä. Risteilyn jälkeen 
ajamme Ennistymonin pikkukylään. Majoittuminen 
hotelliin ja illallinen hotellissa.
11.9. ti: Cliff of Moher ja Burren
Ajamme kohti upeita Moherin kallioita, jotka sijait-
sevat Irlannin länsirannikolla Claren maakunnassa. 
Kalliot levittäytyvät kahdeksan kilometrin leveyteen 
ja ulottuvat parhaimmillaan 214 metrin korkeu-
teen Atlantin valtameren pinnasta. Tämä on yksi 
hienoimmista maisema-alueista koko Irlannissa. 
Kalliovierailun jälkeen nautimme kahvit idyllisessä 
pubissa. Ennen paluuta Ennisiin tutustumme 
Burrenin kansallispuistoon. Illallinen hotellissa.
12.9. ke: Galway – Dublin
Matkaamme saaren läpi lännestä itään. Ensin 
ajamme Galwayn kaupunkiin, jossa teemme 
lyhyen kävelykierroksen. Matkalla Dubliniin pysäh-
dymme Athlonessa ja nautimme lounaan Irlannnin 
vanhimmassa pubissa. Dubliniin saavuttuamme 
vierailemme Irlannin vanhimmassa yliopistossa, 
Trinity Collegessa, sen vanhassa kirjastossa ja 
näyttelyssä ihailemassa Kellsin Kirjaa, munkkien 
800-luvulla vasikan nahalle kirjoittamaa evan-
keliumia. Majoittuminen hotelliin. Vapaata aikaa 
ostoksiin ja omatoimiseen kaupunkiin tutustumi-
seen ennen illallista hotellissa.
13.9. to:  Malahide – kotiinpaluu
Aamiaisen jälkeen pakkaamme laukut bussiin 
mukaan ja lähdemme kohti Malahiden linnaa. 
Linnavierailun jälkeen ajetaan Howthin kalasta-
jakylään, jossa pysähdytään ihailemaan Dublinin 
lahden maisemia. Käyskentelemme satamassa ja 
halukkaat voivat jopa tehdä kevyen vuoristokäve-
lyn ennen omakustanteista lounasta jossakin kylän 

monista pubeista tai kahviloista. 
Tämän jälkeen ajamme Dublinin 
lentokentälle.

Matkan hinta 1579 € / henkilö.
Hintaan sisältyvät Finnairin edes-
takaiset reittilennot Dubliniin, suoma-
lainen paikallisopas koko ohjelman 
ajaksi, majoitus hyvätasoisissa 3-4 
tähden hotelleissa kahden hengen 
huoneissa, irlantilainen aamiainen, 
illallinen hotelleissa paitsi Limerickis-
sä, linnaillallinen ja musiikkiesitys 
Limerickissä, lounaat 9.9. ja 12.9., 
kahvitauko 11.9., ohjelmassa maini-
tut vierailut  ja sisäänpääsyt.
Yhden hengen huoneen lisämaksu 
299 €. 
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Espanja ja
Andorra
27.9. – 03.10.2018 (6 yötä)
Reittilennot, Finnair
27.09. AY1653 Helsinki – Barcelona klo 17.25 – 20.25
03.10. AY1654 Barcelona – Helsinki klo 10.15 – 15.05

Kiertomatka
Espanja - Andorra
Matkanjohtajina 
Marja ja Osmo Leikasto
045 130 5900, 045 123 1337
marja.leikasto@gmail.com

Matkaohjelma
27.9. to: Saapuminen Espanjaan
Suomenkielinen opas toivottaa tervetulleeksi 
Barcelonan lentokentällä. Kuljetus Barcelonan 
ydinkeskustassa sijaitsevalle hotellille, jossa on 
huoneissa odottamassa kevyt iltapala.
28.9. pe: Barcelona
Hotelliaamiaisen jälkeen tutustumme kiertoajelulla 
Katalonian pääkaupunkiin, Barcelonaan. Nou-
semme ylös Montjuic-kukkulalle, jossa ajamme 
Olympiastadionin, Joan Mirón museon ja ulkoilma-
museo Poble Espanyolin ohi paikalle, josta on 
upea näköala yli kaupungin ja satama-alueen. 
Jatkamme matkaamme alas ydinkeskustaan, Kris-
toffer Kolumbuksen patsaan ohi, vanhan sataman 
ja Olympiasataman kautta Sagrada Familia -kirkon 
lähettyville. Kävelemme noin 10 minuuttia kuului-
salle Antoni Gaudín kirkolle, jota rakennetaan yhä, 
mutta joka on ”pikkuhiljaa” valmistumassa. Tutus-
tumme myös kirkon sisätiloihin. Kirkolta jatkamme 
kävellen eteenpäin pitkin Paseo de Gracia -katua 
ihaillen katua reunustavia jugendtyylisiä raken-
nuksia. Kaupunkikierroksen päätteeksi nautimme 
yhteisen lounaan.
29.9. la: Barcelona - Cardona - Andorra
Aamiaisen jälkeen suuntaamme kohti Andorraa. 
Noin 100 km jälkeen saavumme Cardonan kau-
punkiin, joka on peräisin 1000-luvulta. Cardonalla 
oli strateginen sijainti Ranskan kauppareiteillä ja 
silloisen Al-Andalusin pohjoisilla rajamailla, joten 
kaupungin yläpuolella oleva 800-luvun linnoitus 
toimi tärkeänä vartiotornina. Cardonan vanhassa 
kaupungissa tehdään kävelykierros ja siellä on 
aikaa kahvitaukoa tai kevyttä lounasta varten. 
Myöhään iltapäivällä saavumme Pyreneitten 
vuoristossa, Ranskan ja Espanjan välissä, sijaitse-
vaan Andorran ruhtinaskuntaan. Yhteinen illallinen 
hotellilla.

30.9. su: Andorra la Vella – Os de Balaguer
Aamiaisen jälkeen tutustumme kävellen Andorran 
pääkaupunkiin, Andorra la Vellaan. Vierailemme 
Casa de la Vall -rakennuksessa, jossa saamme 
kuulla Andorran historiasta. Kävelyn jälkeen on 
aikaa syödä omakustanteinen lounas. Lounaan 
jälkeen jatkamme matkaa vuorimaisemien lomas-
sa takaisin Espanjaan, Lleidan maakuntaan, jossa 
majoitumme yhden yön Marista-veljeskunnan 
johtamassa luostarihotellissa. Luostarihotelli on 
rauhan tyyssija vilkkaitten kaupunkien jälkeen. Vie-
railun aikana saamme kuulla veljeskunnan työstä 
ja luostarihotellista. Yhteinen illallinen hotellissa.
1.10. ma: Os de Balaguer – Castell del Remei – 
Montserrat – Barcelona
Aamiaisen jälkeen matka jatkuu Barcelonaan 
päin. Teemme pysähdyksen jo runsaan puolen 
tunnin ajomatkan jälkeen viinitilalla, jossa pää-
semme maistelemaan tilan viinejä. Matka jatkuu 
Montserratin vuoristokylään. Benedektiinimunkit 
perustivat jo 800-luvulla Montserratiin oman 
rukouspaikkansa ja vuorella on edelleen toimiva 
luostari. Munkit hoitavat koko Montserrat-vuoren 
toimintaa: kirkkoa, luostaria, hotellia, ravintolaa 
ja matkamuistomyymälää. Kirkolla on merkittävä 
tehtävä katalaanin kielen säilyttämisessä. Aikaa 
lounastaa Montserratin kylässä (omakustanteises-
ti). Barcelonaan saavumme myöhään iltapäivällä. 
Yhteinen kevyt iltapala hotellin läheisyydessä 
olevassa ravintolassa.
2.10. ti: Barcelona
Aamiaisen jälkeen käydään Antoni Gaudin 
suunnittelemassa kaupungissa Park Guellissa. 
Aikoinaan oli tarkoitus, että Park Guellista tulisi 
oma kaupunginosa varakkaille kaupunkilaisille, joil-
le Barcelonan vanhakaupunki tuntui liian tiheään 
asutulta. Barcelonalaiset perheet eivät kuitenkaan 
innostuneet Gaudin suunnitelmista, alue oli liian 
kaukana keskustasta ja vain pari perhettä muutti 
tänne. Niinpä me vierailijat voimme nauttia Park 
Guellista tänä päivänä. Vierailemme aamupäivällä 
puistossa oppaan johdolla. Iltapäivällä on vapaata 
aikaa nauttia Barcelonasta, käydä museoissa, 
kaupoissa tai muuten vain nauttia maisemista 
ulkoilmakahvilassa. Illalla yhteinen illallinen.
3.10. ke: Kotiinpaluu
Aamiainen hotellissa. Kello 07:45 lähdemme 
hotellilta Barcelonan lentokentälle, jonka terminaali 
1:stä lentomme lähtee kello 10:15.

Matkan hinta 1640 € / henkilö.
Hintaan sisältyvät lennot, 6 yön majoitus hyvissä 
keskitason hotelleissa, aamiainen noutopöydäs-
tä, 4 x lounas tai päivällinen, 2 x kevyt iltapala, 
viinimaistiaiset, bussikuljetukset kohteessa ja oh-
jelmassa erikseen mainitut sisäänpääsyt, suomea 
puhuvan oppaan palvelut ja paikalliset verot.
Yhden hengen huoneen lisämaksu 499 €.

Räätälöimme ryhmille kiertomatkoja myös muihin maihin, 
esim. Puolaan, Unkariin ja Itävaltaan, Kroatiaan,

Kreikkaan, Italiaan, Maltalle, Turkkiin ja Jordaniaan. 

Toiviomatkojen
asiakasrekisteri ja
tietosuoja
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 
astuu voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-
asetus korvaa vanhan Henkilötietolain. 
Se takaa kuluttajalle laajemmat oikeu-
det ja määrittelee sen, miten yritysten 
tulee noudattaa uusia määräyksiä.

Toiviomatkoille on tärkeää, että asi-
akkaiden henkilötiedot ovat turvassa.

Tietojen hankinta ja käsittely
Toiviomatkat saa henkilötietoja mat-
koja varattaessa ja asiakaspalaute-
lomakkeista. Näitä tietoja käsitellään 
yrityksen sisällä ja matkustustiedot 
luovutetaan kolmansille osapuolille 
kuten lentoyhtiöille, hotelleille sekä 
muille yhteistyökumppaneille. Henki-
lötietoja käsitellään vain perustellun 
käyttötarkoituksen johdosta ja vain 
siinä määrin ja niin kauan kuin se 
on käyttötarkoituksen ja viranomais-
määräysten kannalta tarpeellista. 
Henkilötietojen säilyttäminen ja kä-
sittely ovat osa palveluntuottamista 
ja takaavat yhteistyön viranomaisten 
sekä muiden lakia valvovien taho-
jen kanssa. Tietosuoja on huomioitu 
yhteistyökumppaneiden ja palvelun-
tarjoajien välisissä sopimuksissa.

Tietoja käsittelevät tietosuojaan pe-
rehdytetyt Toiviomatkojen työntekijät 
ja yhteistyökumppanit eikä henkilötie-
toja luovuteta asiaankuulumattomille 
tahoille. Toiminnassamme pidämme 
huolta rekisteröidyn oikeuksien to-
teutumisesta. Tietosuojan vaaran-
tuessa ilmoitamme siitä asetuksen 
asettaman aikarajan puitteissa vi-
ranomaiselle sekä rekisteröidyille. 
Toimintamme kuitenkin pyrkii näi-
den tilanteiden ennaltaehkäisyyn.

Rekisteröityjen oikeudet
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, 
mitä tietoja Toiviomatkojen asiakas-
rekisterissä hänestä on, oikeus oi-
kaista tietoja, saada tietoja henkilö-
tietojensa käsittelystä ja kieltäytyä 
vastaanottamasta suoramarkkinointia.

Toiviomatkat Oy
Annankatu 31–33 C
00100 HELSINKI
helsinki@toiviomatkat.fi

Asiakasrekisteriseloste sekä lisätietoja 
tietosuojasta on nähtävissä Toiviomat-
kojen nettisivuilla www.toiviomatkat.fi.
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Matkaehdot
Tässä esitteessä kuvattuihin matkoihin sovelletaan 
yleisiä valmismatkaehtoja sekä niitä täydentäviä Toi-
viomatkojen erityisehtoja. Kaikki esitteessä mainitut 
matkat järjestetään reittilennoilla ja niihin sovelletaan 
Toiviomatkojen lisä- ja erityisehtoja. Ehdot ovat koko-
naisuudessaan luettavissa Toiviomatkojen verkkosi-
vuilta www.toiviomatkat.fi ja ne ovat myös pyynnöstä 
saatavissa erikseen painettuina Toiviomatkoilta. Täs-
sä ovat keskeiset matkan varaamista ja matkavarauk-
sen peruuttamista koskevat ehdot.

1.7.2018 alkaen tehtyihin varauksiin sovelletaan ylei-
siä matkapakettiehtoja, jotka ovat tuolloin nähtävissä 
Toiviomatkojen internetsivuilla osoitteessa
www.toiviomatkat.fi/yleiset-matkapakettiehdot
sekä niitä täydentäviä Toiviomatkojen erityisehtoja.

Matkan varaaminen ja maksun suoritus
Matkan varaaminen tapahtuu joko matkaesitteessä mai-
nitun matkanjohtajan kautta tai Toiviomatkojen toimistosta 
sähköpostilla, puhelimitse tai henkilökohtaisesti. Reittilen-
noin tehtäville ryhmämatkoille ei yleensä ole mahdollista 
varata paikkoja myöhemmin kuin yksi kuukausi ennen 
matkan alkua. Matkat voivat täyttyä huomattavasti aikai-
semminkin.
Toiviomatkat postittaa matkan tilaajalle vahvistuksen va-
rauksesta. Siinä on kaksi laskua; toinen varausmaksun ja 
toinen loppumaksun suorittamista varten.
Varausmaksu tulee suorittaa 10 päivän kuluessa vahvis-
tuksen postittamisesta (eräpäivä laskussa). Suorittamalla 
varausmaksun asiakas hyväksyy yleisiin valmismatkaeh-
toihin ja Toiviomatkojen lisä- ja erityisehtoihin sisältyvät 
määräykset sekä ne mahdolliset esitteen tietoihin tulleet 
muutokset, jotka Toiviomatkat sellaisessa tapauksessa 
saattaa hänen tietoonsa matkan vahvistamisen yhtey-
dessä.
Varausmaksu on 200 € / henkilö.
Loppuerä matkan hinnasta on maksettava eräpäivään 
mennessä eli 40 päivää ennen matkaa. Jos varaus- tai 
loppumaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, 
matkavaraus peruuntuu automaattisesti.

Jos matka varataan loppumaksun eräpäivän jälkeen, 
matkan koko hinta on suoritettava välittömästi pankkiin tai 
Toiviomatkojen toimistoon.
Matkan voi maksaa myös Visa-, MasterCard- tai Amex-
luottokortilla.

Matkan perushintaan sisältyvät, ellei matkaohjelmas-
sa toisin mainita
- lentomatkat Helsingistä kohdemaahan ja takaisin
- matkakohteessa lentokenttäkuljetukset ja matkaohjel-
man edellyttämät muut kuljetukset (jos siirtokuljetusten 
yhteydessä tehtävillä retkillä on maksullisia kohteita, niistä 
peritään erillismaksu)
- 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 saapumisiltana ate-
riaa. Viimeinen puolihoitoon kuuluva ateria on viimeisen 
matkaohjelmaan kuuluvan hotelliyöpymisen jälkeinen aa-
miainen 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

Peruutukset reittilennoin tehtävillä matkoilla
Yleisten valmismatkaehtojen nojalla Toiviomatkat sovel-
taa reittilennoin toteutettavilla ryhmä- ja valmismatkoilla  
matkojen erityisluonteesta (mm. reittilentojen myynti-, 
varaus- ja peruutusehdot) johtuvia poikkeuksellisia peruu-
tusehtoja.
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaamansa matka seu-
raavin 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 peruutus-
kuluina koko matkan hinta
Samoja ehtoja ja aikarajoja sovelletaan varausmuutok-
siin, kuten matkan ajankohdan siirtoon.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen es-
teen vuoksi
Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka, jos olisi kohtuu-
tonta 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 majoitus 
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 selvityk-
sellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjal-
la tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys on toimitettava 
matkanjärjestäjälle niin pian kuin mahdollista ja viimeis-
tään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan 
esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen 
ole matkustajalle kohtuuttoman vaikeaa.

Peruutuskulut ylivoimaisen esteen vuoksi tapahtu-
neessa peruutuksessa
Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtu-
ma ja hänellä on valmismatkalain ja yleisten valmismat-
kaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, veloittaa  
Toiviomatkat erityisehtojensa nojalla matkustajalta toimis-
tokulujen lisäksi ne todelliset kulut, jotka peruutus Toivio-
matkoille aiheuttaa, toisin sanoen kulut niistä ennakkoon 
maksetuista palveluista, joista Toiviomatkat itse ei saa 
palautusta, kuten lennoista ja majoituspalveluista.

Kehotamme matkustajia ottamaan matkavakuutuksen, 
johon sisältyy peruutusturvavakuutus. Vakuutusten katta-
vuudessa voi olla eroja. Kehotamme tarkistamaan, onko 
vakuutukseen sisältyvä peruutusturva riittävä.

Matkustajan oikeus perua matka matkanjärjestäjän 
tekemien muutosten vuoksi
Ennakkotiedoissa mainitun matkanjohtajan tai oppaan 
vaihtuminen toiseksi ei ole sellainen olennainen matka-
järjestelyn muutos, joka oikeuttaisi matkustajan peru-
maan matkan kuluitta. Tällaisessa muutoksessa pätevät 
normaalit peruutusehdot.

Toiviomatkojen toimistokulut peruutustapauksissa
Yleisissä valmismatkaehdoissa mainitut toimistokulut ovat 
100 € / henkilö. Suosittelemme matkavakuutusta, johon 
sisältyy peruutusvakuutus.

Nais- ja miespaikat
Yksin matkalle ilmoittautuvien tulee varautua maksamaan 
yhden hengen huoneesta perittävä lisämaksu, mikäli heil-
le ei löydy huonetoveria.

Lapsialennukset 
Israelin yhdistelmämatkoilla:
2 – 12 -vuotias, joka matkustaa kahden aikuisen seurassa 
ja majoittuu lisävuoteeseen, saa 100 euron alennuksen. 
Koska vain poikkeustapauksissa on mahdollista sijoittaa 
kaksi lisävuodetta samaan huoneeseen, tämä alennus 
koskee vain yhtä kahden aikuisen seurassa matkustavaa 
lasta.
Jos kaksi 2 – 12 -vuotiasta matkustaa yhden aikuisen 
seurassa, toinen heistä maksaa täyden hinnan, toinen 
saa 100 euron alennuksen.
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.
Edullisista yhden kohteen tarjousmatkoista tai pelkistä 
lennoista lapsialennuksia ei myönnetä.
Muilla kuin Israelin matkoilla ei myönnetä lapsialennuksia, 
ellei niistä ole erikseen toisin ilmoitettu.

Huomautukset
Jos matkan aikana ilmenee ongelmia, matkustajan on 
välittömästi otettava yhteys ryhmän oppaaseen tai Toivio-
matkojen edustajaan asian korjaamiseksi. Jos asiaan ei 
matkan aikana saada tyydyttävää ratkaisua, kirjallinen 
reklamaatio Toiviomatkoille tulee tehdä kahden kuukau-
den sisällä matkan päättymisestä.

Vastuullinen  
matkanjärjestäjä
TOIVIOMATKAT OY 
Annankatu 31-33C, 00100 HELSINKI
Puhelin (09) 5657170 
Faksi (09) 56571727

Sähköposti: helsinki@toiviomatkat.fi 
Internetsivut: 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 30.11.2018 asti.
Tiedot päivitetty 21.5.2018. Seuraava 
painos voi sisältää muutoksia, jotka 
kumoavat tässä painoksessa olevat 
tiedot.



Annankatu 31-33 C 
00100 HELSINKI 
Puhelin (09) 565 7170
Faksi (09) 5657 1727

Puhelin 
(09) 565 7170

Pankkitilit
Nordea FI4122621800065069 
Osuuspankki FI3057895420020617

Toimisto avoinna ma–pe klo 8.30–16.30 
Sähköposti helsinki@toiviomatkat.fi
Internetsivut www.toiviomatkat.fi
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