
 

 
Oletko aina haaveillut Karibian risteilystä ? Mukana matkalla Oulun Matkatoimiston 
matkanjohtaja sekä laivalla suomalainen asiantuntijaopas varmistamassa sujuvat 
järjestelyt! 
 

Loistoristeilijä Costa Deliziosan***** Karibian risteilyllä vietät päivät upeilla paratiisisaarilla. 
Laivalla nautit loistoristeilijän monipuolisista ja korkeatasoisista palveluista. Käytössäsi ovat laivan 
aurinkokannen ulko- ja sisäuima-altaat, jacuzzit ja allasbaarit. Samsara-kylpylän thalassoterapia-
altaat, saunat ja hyvin varustettu kuntokeskus, 4 tasokasta ravintolaa, 11 baaria ja kahvilaa, kasino, 
disko ja teatteri, jossa iltaisin kansain-välisiä showesityksiä. Grand Prix-simulaattori, Play Station- 
alue ja 4D-elokuvateatteri. 

 
 

Matka-aika         1.2 - 13.2.2018 +1vrk (12 yötä) 
 
Matkakohde  Florida ja Karibia 
Ryhmän koko 20–32 henkilöä  
 
Lentoaikataulut 1.2 Oulu  Helsinki  1415 – 1515   Finnair 
 1.2 Helsinki Miami  1655 – 2105   Finnair 
 13.2 Miami  Helsinki  2255 – 1530      Finnair 
 14.2 Helsinki Oulu  1700 – 1805    Finnair 
  
Hintaan sisältyy 

*Lennot Finnairin reittikoneella turistiluokassa Oulu Helsinki Miami 
*Oulun Matkatoimiston edustaja mukana matkalla Oulun lentokentältä alkaen 
*Suomalainen matkanjohtaja laivalla: asiantuntijaopas Satu Somero 
varmistamassa sujuvat järjestelyt laivalla ja oppaanasi vierailukohteissa. 
*All Inclusive risteilyn ajan 10 yötä parvekkeellisella premium- hytillä sisältäen 
ruoat ja juomat (erikoisjuomat kuten samppanjat ja kalliit konjakit eivät sisälly) 
*Kuljetukset kohteessa Miami kenttä-hotelli-satama suomenkielisellä oppaalla 
*Majoitus 4* hotellissa jaetussa 2hh aamiaisella merinäköalalla ennen ja jälkeen 
risteilyn Fort Lauderdalessa 
*Miamin kaupunkikiertoajelu suomenkielisellä oppaalla 
*Bayside – risteily Miamin edustalla 90min: mm kuuluisuuksien loistohuviloita       
suomenkielisellä oppaalla, (Karibian risteilyn jälkeen) 
*Ostosretki USA:n suurimpiin kuuluvaan Sawgrass Mills Outletiin, kesto n3-4h 
*Verot, viranomaismaksut, laukunkantopalvelu hotellissa, palvelumaksut laivalla 
*1 matkalaukku 23kg ruumaan /hlö 
*1 käsimatkatavara 8kg /hlö 

   
Matkan hinta 3395 € / henkilö jaetussa kahden hengen huoneessa /  hytissä 
Lisämaksusta 1hh lisämaksu +945 € alkaen. Muut palvelut tiedustelemme pyynnöstä 

 
Ilmoittautumiset         16.6.2017 mennessä ja ennakkomaksun eräpäivä 26.6.2017  
 

Matkan hinnat ja toteutuminen edellyttävät vähintään 20 henkilöä 



 

 
Hotellitiedot        Sonesta Fort Lauderdale Beach ****  Fort Lauderdale, FL 
 
Fort Lauderdale merenrantahotelli sijaitsee muutamien askeleiden päässä merenrannasta Sunrise 
Bulevardilla. Sonesta Fort Lauderdale hotelli noin 5 km Fort Lauderdalen vilkkaasta keskustasta. 
Hotellissa on 24 tuntia avoinna oleva vastaanotto, baari, ravintola, ulkouima-allas, langaton internet, 
kuntosali, kylpyläpalvelut (lisämaksusta), lahjatavarakauppa ja pysäköintipalvelu (lisämaksusta). 
Huoneissa on puhelin, TV, ilmastointi, tallelokero (lisämaksusta), huonepalvelu (lisämaksusta), silitysrauta ja 

-lauta, kylpyhuone ammeella tai suihkulla ja hiustenkuivaaja. 
Sisältää myös:  2 x tervetuliaisdrinkki, 2 pulloa vettä päivittäin, 2 rantatuolia, WiFi, Keurig kahvinkeitin 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karibian risteilyn reitti 2.2-12.2.2018 (Varustamolla on oikeus muuttaa reittiä) 
 

Päivä Reitti Tulo Lähtö 

1 Ft. Lauderdale (Florida) -- 23:00 

2 Key West (Florida) 11:00 18:00 

3 Meripäivä -- -- 

4 Grand Cayman (Cayman-Saaret) 08:00 19:00 

5 Meripäivä -- -- 

6 Coxen Hole (Roatán - Honduras) 07:00 18:00 

7 Belize 08:00 19:00 

8 Cozumel (Meksiko) 09:00 17:00 

9 Progreso (Mexico) 09:00 16:00 

10 Meripäivä -- -- 

11 Ft. Lauderdale (Florida) 06:00 -- 



 

Varustamo        Costa Cruises 

Ihana elämä tässä ja nyt – Tervetuloa Costan laivoille, jotka ovat täynnä hemmottelua ja elämyksiä! 
Uusi aamu alkaa upealla tavalla kauniissa ja mukavassa hytissä. Täytyy vain päättää, missä 
aamiaisravintolassa haluaisikaan nauttia aamiaisensa juuri tänään: maistuisiko omeletti vai kenties mehevät 
muffinit? 
Laivan ikkunasta näkyy uusi satama ja kaupunki, joka tarjoaa tänä päivänä aivan uudenlaisia kokemuksia: 
kulttuuria, rantoja, shoppailua. Kun päivä on kulunut kaupunkiin tutustuessa, voi laivaan palaamisen jälkeen 
rentoutua esimerkiksi katsellen elokuvan suurelta valkokankaalta uima-altaan lämpimässä vedessä 
lekotellen. Uimisen ohessa kannattaa piipahtaa saunassa, josta on mieletön näköala merelle. Entä miten 
olisi drinkki ennen pientä päivälepoa, kenties mansikkamargarita tai kiiviicolada? 
Yksi päivän huippuhetkiä Costa Cruisesin huippuristeilijöillä on pitkä, nautinnollinen illallinen upeassa 
ruokasalissa. Joka ilta on tarjolla unohtumattomia makuelämyksiä kasviksista lihaan, ja jokainen illallinen on 
oma tapahtumansa. Ravintolassa jokainen asiakas on Hyvin Tärkeä Henkilö. 
Aterian jälkeen kannattaa suunnata laivan teatteriin katsomaan huikeaa, värikästä esitystä täynnä laulua ja 
tanssia. Ja lopuksi on aika rentoutua, oppia vaikkapa uusi tanssi – esimerkiksi kuuma tango –, viihtyä 
ihmisten seurassa ja saada uusia ystäviä. Kaikki tämä on sinulle ilmaista. Kaikki tämä kuuluu risteilyn 
hintaan. 
 
Matkasi hintaan sisältyvät ateriat buffet- ja á la carte-ravintoloissa sekä virvoitus- ja  
alkoholijuomat aluksen baareissa ja ravintoloissa. Poikkeuksena sääntöön ovat premium-alkoholit  
kuten samppanja, vuosikertaviinit ja kalliit konjakit.Lisämaksulliset juomat ovat merkitty juomalistaan  
punaisella tähdellä. 
 
Aamiaisen (joka tarjoillaan noin kello 6–11) ja lounaan (joka tarjoillaan noin kello 12–15) voit herkutella joko 
buffetravintolassa tai à la carte -ravintolassa. Iltapäiväkahvi (kello 16–17) tarjoillaan buffetravintolassa. 
Illalliselle suunnataan taasen à la carte -ravintolaan, kattausaikasi löytyy hytissäsi olevasta illalliskortista. 
Buffetravintolan pizzeria on avoinna iltapäivästä myöhäiseen yöhön. Ravintoloiden ajat voi tarkistaa hyttiisi 
jaetusta Today-lehdestä, josta voit tarkistaa myös seuraavan päivän laivan ohjelman. 
 
Premium-hytit kansilla 6-8 
  
• Parhaat hytit sijainniltaan 
• Matkustajan käytössä kaikki aluksella tarjottavat palvelut 
• Kaksinkertaiset CostaClub – pisteet, lisäksi muita klubietuja 
• Valittavana 1. tai 2. kattaus illallisravintolaan 
• Aamiainen mahdollisuus nauttia hytissä 
• 24 h huonepalvelu käytössä veloituksetta 
• Hytin koko on noin 20 neliötä (sisältäen parvekkeen) 
 

Varustus: 

• Kaksi vuodetta, jotka on yhdistettävissä parivuoteeksi 

• Parveke merelle 

• Ilmastointi  

• Minibaari (maksullinen) 

• Radio 

• Puhelin 

• Interaktiivinen televisio 

• Tallelokero 

• Hiustenkuivain 

• Kylpyhuone, jossa on suihku ja WC 

• Runsaasti kaappitilaa 

• Pelastusliivit 

Hytin kuva on suuntaa antava ja sisustus saattaa vaihdella. 



 

 
 
Hytit 

 

Yhteensä 1 130 hyttiä 
•    180 sisähyttiä (sisältäen 14 Samsara sisähyttiä, joista on suora yhteys kylpylään) 
•    178 ikkunahyttiä 
•    662 parvekehyttiä (sisältäen 38 Samsara parvekehyttiä, joista on suora yhteys kylpylään) 
•    34 sviittiä (sisältäen 4 Samsara sviittiä, joista on suora yhteys kylpylään) 
•    56 minisviittiä 
•    14 Panoraamasviittiä 
•    6 Grand sviittiä 

 

• Samsara Spa: 3 500 m² kokoinen, kaksikerroksinen kylpylä, josta löytyy kuntosali, kylpyhuoneita, 

thalassoterapia-allas, hoitohuoneita, sauna, turkkilainen sauna, solarium sekä hyttejä ja sviittejä 

• 4 poreallasta 

• 3 uima-allasta, joista yhden päälle saa lasikaton 

• monikäyttöinen urheilukenttä 

• ulkoilma juoksu- ja rullaluistelurata 

Viihde 

• 4D –elokuvateatteri 

• kolmikerroksinen Duse-teatteri 

• Galus-kasino  

• Sharãzãd-disco 

• tanssipaikka Grand Bar 

• Formula 1 –simulaattori 

• golf -simulaattori ja ulkoilma –puttausviheriö 

• allaskansi, jossa päälle vedettävä lasikatto ja jättinäyttö 

• internet-piste 

• kirjasto 

• ostoskeskus 

• lastenallas 

• lasten kerhotiloja 

Yleistietoa 

• rakennusvuosi 2010     

• matkustajakapasiteetti 2 826 

• henkilökunnan määrä 934 

• vetoisuus 92 600 tonnia 

• pituus 294 m 

• leveys 32,3 m 

• kansia 16, joista 12 risteilyvieraiden käytössä 

• risteilynopeus 21,5 solmua 

• maksiminopeus 23 solmua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Pukeutuminen laivalla  
 
Päiväsaikaan voi pukeutua oman mielen mukaan. Iltaisin merellä saattaa olla viileämpää, ja siihen kannattaa 
varautua varsinkin kannella liikuttaessa. A la carte- ja buffetravintoloissa sekä oleskelutiloissa uima-asut eivät 
ole sallittuja, mutta esimerkiksi shortseissa voi käydä aamiaisella ja lounaalla. Kenkiä tulisi käyttää aina 
yleisissä tiloissa liikuttaessa, ja uima-altaalla on hyvä käyttää esimerkiksi rantasandaaleita liukastumisen 
estämiseksi.  
Kun illallisen aika koittaa, niin illallisravintolassa miehiltä toivotaan pitkien housujen käyttöä. Juhlavimpina 
iltoina suositellaan miehille suoria housuja ja vähintään kauluspaitaa ja naisille vastaavaa asustetta. 
Risteilyllä on vähintään yksi gaalailta, jolloin voi pukeutua muodollisemmin, miehet tummaan pukuun ja 
naiset juhlavaan cocktail-asuun tai vaikkapa iltapukuun. Gaalailtoihin osallistuminen ei tietenkään ole 
pakollista! Risteilyn aikana järjestetään myös useita teemailtoja, jolloin pukukoodina saattaa olla esimerkiksi 
valkoinen tai Italian lipun värit. Iltapukeutumista koskevat päivittäiset suositukset ja iltaohjelman aikataulu on 
nähtävissä joka päivä hyttiin jaettavasta Today-lehdestä. Buffetravintola toimii iltaisin pizzeriana, eikä sinne 
ole pukeutumissuosituksia. 
 
Maksu-ja peruutusehdot vahvistuvat varauksen vahvistumisen yhteydessä  
Matkan maksaminen Ensimmäinen ennakkomaksu 500 € / hlö varauksen vahvistuksen yhteydessä. 

Toinen ennakkomaksu eräpäivä 26.9 on 50 % loppuosasta / hlö ja Loppumaksu 
viimeistään 2kk ennen matkaa, ellei yhteistyökumppanimme toisin ilmoita. 
Halutessasi voit maksaa matkan luottokortilla (Visa ja Mastercard). 
Luottokorttilisämaksu noin 1 %. 

 
Muutos ja peruutusehdot Ennakkomaksun eräpäivän jälkeen peruutuskulut ennakkomaksun verran, 

loppumaksun eräpäivän jälkeen 100 %. Suosittelemme kattavaa 
matkustajavakuutusta matkalle. 

 
 Peruutustilanteissa lääkärintodistus tulee toimittaa viipymättä matkatoimistoon. 
 
 Nimenmuutokset ovat lisämaksullisia vähintään 100€/hlö + mahdolliset 

yhteistyökumppanin perimät muutoskulut. 
  
 Toimistokulumme on 50eur/hlö ennakkomaksun jälkeen, jota ei palauteta 

muutos- eikä peruutustilanteissa. 
 
Laskutus Mikäli laskutamme jokaisen lähtijän erikseen, perimme laskutuslisää 15 euroa / 

lasku.  
 
Nimet Nimet tulee olla siinä muodossa kuin passissa.  
 
Varustamolle Alustavan varauksen tekemistä varten tarvitsemme kaikkien matkustajien etu- ja 

sukunimet ja syntymäajat. Ilmoitattehan meille myös passitiedot, 
matkapuhelinnumerot sekä yhden lähiomaisen yhteystiedot joko puhelimitse tai 
sähköpostilla aluksen matkustajarekisteriä varten. 

 
Lisätietoja Hinnat perustuvat tarjousta tehtäessä voimassaoleviin hinnastoihin. Niiden 

muuttuessa varaamme oikeuden muuttaa tarjousta uusien hinnastojen 
mukaisiksi. Hinnat ovat sitoumuksetta, samoin aikataulut. 

 
 Kyseessä on valmismatka, johon sovelletaan erityisehtoja. Oulun 

Matkatoimiston valmismatkojen lisä- ja erityisehdot ovat nähtävissä 
nettisivuillamme http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html 

 Jos teillä ei ole mahdollisuus tutkia ehtoja nettisivuiltamme, voitte tiedustella 
ehtoja toimistostamme. 

 
 Verot ja valuuttakurssit tarkistetaan tarjouksen yhteydessä ja loppumaksun 

yhteydessä. Matkat tehdään kansainvälisillä reittilennoilla ja kuljetusmuodon 
erikoisluonteesta johtuen matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa hintoja 

http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html


 

sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentohinnoissa, polttoainemaksuissa tai 
viranomaisten vahvistamissa lentoveroissa tapahtuu muutoksia. Mahdolliset 
muutokset huomioidaan loppulaskussa. 

 
 Lisätietoja Ulkoministeriön sivuilta www.formin.fi, rokotuksista www.rokote.fi, 

lentomatkustamisesta ja pakkausohjeet www.finavia.fi.  
 
Passi Matkalla tulee olla voimassa oleva koneellisesti luettava passi. Passin tulee olla 

voimassa 6 kuukautta matkan jälkeen. Tarkistathan 
maahantulomuodollisuudet ja viisumit hyvissä ajoin ennen matkaa.  

 
Viisumi                                  Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia (18.5.2017 mukaan), tarkistettava 

         vielä 2kk ennen matkaa: 
 

         Hondrurasiin alle 90 päivän matkalle 
                                               Meksikoon alle 180 päivän oleskelua varten 
                                               Cayman-saarille alle 30 päivän matkalle 
                                               Belizeen alle 30 päivän matkalle 
 
   
USA ESTA matkustuslupa: Matkustajien tulee itse hakea hyväksytty matkustuslupa  

viimeistään 72h ennen matkustamistaan Yhdysvaltoihin.  
 Suomenkielinen lupahakemus sivu: 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 
 
 
Mikäli Teillä on mitä tahansa kysyttävää matkaanne liittyen, älkää epäröikö ottaa yhteyttä. 
 
Matkaterveisin, 
OULUN MATKATOIMISTO OY 
Kirkkokatu 11 
90100 Oulu 
08-336900 ( Arkisin klo 10-16) 
myynti@oulunmatkatoimisto.fi 

http://www.formin.fi/
http://www.rokote.fi/
http://www.finavia.fi/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
mailto:myynti@oulunmatkatoimisto.fi

