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Lähde SANNAN ja KATRIN mukaan rentouttavalle 
matkalle Kreikkaan, Hanian lämpöön!  

Matkalla loman ohjelmaan sisältyy vapaavalintaisesti liikuntaa ohjattuna. 
Matkanjohtajina ja ohjaajina Liikuntakeskus Coren Sanna ja Katri, jotka ohjaavat 
viikon aikana mm. vesijumppaa, kehonhuoltoa, kehonpainotreeniä ja zumbaa. 

 
Matkan hinta:   1045,- eur/hlö kahden hengen huoneessa sis. All Inclusive 

Apollomatkojen suorat lennot Oulusta  
 

Meno torstaina   22.8.   Oulu –Hania  klo 20.35-01.00+1 
Paluu torstaina   29.8.   Hania – Oulu klo 13.25 – 17.55 

 



  
  22.2.2019 

Majoitus: 
 

HOTELLI PANORAMA 4**** 
Chania, Puh: +30 28210 31700 
https://www.apollomatkat.fi/lomavalikoima/eurooppa/kreikka/kreeta/kato-
stalos/hotellit/panorama 
 

 
 
Hotelli Panorama sijaitsee korkealla rinteessä ja sieltä avautuu upea merimaisema. Viihtyisä 
allasalue, jolla aurinkotuoleja ja -varjoja. Maksuttomat allaspyyhkeet. Ravintola ja kaksi baaria. 
Hotellin ulkopuolella oleva ranta koostuu enimmäkseen kivistä ja kalliosta. Matala ja 
hienohiekkainen ranta sijaitsee 700 metrin päässä hotellista, josta löytyy myös aurinkotuoleja ja -
varjoja lisämaksusta. 
 
Rantabaarin juomat lisämaksusta korkeasesonkina. Puutarha. Tennistä, biljardia ja pöytätennistä 
lisämaksusta. Maksuton kuntosali. Pesulapalvelu, sauna ja hierontaa altaalla lisämaksusta.  
Maksuton wifi hotellialueella. Leikkipaikka. Päärakennuksessa pieni hissi, joka kulkee kaikkiin 
kerroksiin. Hotellialueen ja rannan välillä kulkee silta. Paikallisliikennettä. 
  
Hintaan sisältyy: 
 

• Novairin suorat edestakaiset lennot Oulu – Hania-Oulu 

• lennolla ateriat menopaluu 

• lentokenttäkuljetukset menopaluu 

• matkatavarat lennolla: ruumaan 1 laukkua (max 20 kg/laukku) ja käsimatkatavarat 5 kg 

• 7 yön majoitus jaetussa 2 hengen huoneessa, parveke/terassi 

• All Inclusive matkan ajan, sis. ateriat ja juomat 

• Sannan ja Katrin ohjaamaa ryhmäliikuntaa esim. zumba, kehonhuolto, vesijumppa, 
kehonpainotreeni ja kävelylenkit, viikon aikana erillisen aikataulun mukaan 
vapaavalintaisesti 

• Sannan ja Katrin liikunnanohjaukset 

• Apollomatkojen oppaan palvelut kohteessa 
  
Lisämaksusta: 
 

• yksiö yhdelle, lisämaksusta +350€ 

https://www.apollomatkat.fi/lomavalikoima/eurooppa/kreikka/kreeta/kato-stalos/hotellit/panorama
https://www.apollomatkat.fi/lomavalikoima/eurooppa/kreikka/kreeta/kato-stalos/hotellit/panorama
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• Apollomatkojen retkitarjonta (julkaistaan myöhemmin) 

• Kreikassa peritään turistiveroa, joka on hotellista riippuen 0,50 – 4,00 euroa per huone per 
yö. Vero maksetaan paikan päällä hotellin vastaanottoon. 

 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä 

• Kyseessä on matkapaketti; vastuullinen matkanjärjestäjä on Apollomatkat. Noudatamme 
yleisiä matkapakettiehtoja sekä Apollomatkojen lisä- ja erityisehtoja sekä tässä 
tarjouksessa mainittuja maksu-, muutos- ja peruutusehtoja. 

 
Maksuehdot 
 

• Varausmaksu 150 eur/hlö erääntyy viikon kuluttua ilmoittautumisesta. 

• Loppumaksu erääntyy 45 vrk ennen lähtöä, 8.7. mennessä. Loppumaksun voi maksaa myös 
erissä sopimuksen mukaan.  

 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 

 
Matkamajakka Oy, puh. 010-3229210 tai heini.isoherranen@matkamajakka.fi 

Sitovat ilmoittautumiset 28.4.2019 mennessä. 
Toteutuakseen matka edellyttää minimissään 25 osallistujaa. 

 
 

LOMALIIKUNTAA! OSALLISTUMINEN OMAN MAUN JA AIKATAULUN MUKAAN: 
 
Pe 23.8  Alueeseen tutustuminen, ei ohjattua liikuntaa 
 
La 24.8  klo 07.45 “Aamuvirkkujen lenkki” (30 min) Katri, Sanna  

klo 08.15 “Aamuinen Aurinkotervehdys” (30 min) rannalla tai viheriöllä, Katri 
               klo 12.00 Vesijumppa Sanna, kesto 30min 

klo 17.30 kehonpainotreeni-VOIMA 45 min (joko sisätiloissa tai viheriöllä) Katri 
 
Su 25.8  klo 07.45 “Aamuvirkkujen lenkki” (30 min) Katri, Sanna  

klo 08.15 “Aamuinen Aurinkotervehdys” (30 min) rannalla tai viheriöllä. Katri 
               klo 12.00 Vesijumppa Sanna, kesto 30min 

klo 17.30 Kehonpainotreeni-SYKE, 45 min, joko sisällä tai viheriöllä, Katri  
 

mailto:heini.isoherranen@matkamajakka.fi
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Ma 26.8  klo 07.45 “Aamuvirkkujen lenkki” (30 min) Katri, Sanna  

klo 08.15 “Aamuinen Aurinkotervehdys” (30 min) rannalla tai viheriöllä. Katri 
klo 12.00 Vesijumppa Sanna, kesto 30min 

                klo 15.00 Zumba Sanna rannalla, kesto 45min    
klo 18.00 "Voimaannuttava Auringonlasku" kesto 55min (sis. loppurentoutus 
auringon laskiessa rannalla/viheriöllä) Katri 

 
Ti 27.8.  klo 07.45 “Aamuvirkkujen lenkki” (30 min) Katri, Sanna  

klo 08.15 “Aamuinen Aurinkotervehdys” (30 min) rannalla tai viheriöllä. Katri 
klo 12.00 Vesijumppa Sanna, kesto 30min 

               klo 15.00 Kehonhuolto nurmialueella, kesto 45min, Sanna 
klo 17.30 Kehonpainotreeni-VOIMA 45min, Katri  

 
Ke 28.8.  klo 07.45 “Aamuvirkkujen lenkki” (30 min) Katri, Sanna  

klo 08.15 “Aamuinen Aurinkotervehdys” (30 min) rannalla tai viheriöllä. Katri 
Klo 12.00 Vesijumppa Sanna, kesto 30min 
klo 17.00 Kehonpainotreeni-SYKE 45min, Katri 
klo 18.00 Voimaannuttava auringonlasku, 55min, Katri  

 
To 29.8. klo 07.45 “Aamuvirkkujen lenkki” (30 min) Katri, Sanna  

klo 08.15 “Aamuinen Aurinkotervehdys” (30 min) rannalla tai viheriöllä. Katri 
 
 
All Inclusive tarjolla matkan ajan: 
  
- Aamiaispöytä, klo 7.30–10. 
- Lounaspöytä, klo 12.30–15. 
- Illallispöytä, klo 19–21.30. Illallisella edellytetään siistiä pukeutumista, miehillä pitkät housut. 
Ravintolaan ei pääse ranta-asussa ja -jalkineissa. 
- Rajoittamattomasti paikallisia juomia, kuten olutta, viiniä ja juomasekoituksia sekä 
virvoitusjuomia, klo 10–24. All Inclusiveen sisältyvät juomat ravintolan menussa on merkitty 
tähdellä. 
- Jäätelöä, klo 10.30–18. 
- Välipalaa, klo 10.30–12.30 ja 22–24. 
- Iltapäivätee ja kakkua, klo 16.30–18. 
  
Huomioithan, että muutokset ovat mahdollisia.  
All Inclusive on käytettävissä kotiinlähtöpäivänä klo 12 saakka. 
 


