ESPANJAN OPINTOPÄIVIEN FLYER
Lähde syyslomalla kokemaan uutta ja hakemaan hyvinvointia työssä jaksamiseen! Ota perheesi
mukaan!
Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen
30.4. mennessä → Liiton jäsenet & Fuengirolan liikunnanopettajat 100€, ei jäsenet 180 €
1.5. jälkeen 180€ kaikilta.
Sisältää ohjelman demoineen sekä iltajuhlan ruokailuineen. LIITO ry:n kv-tuki huomioitu hinnassa.
Majoitus ja lennot
Ryhmämatka matkatoimisto Viajes Meriatur’n kautta 25.3. mennessä
* Hotelli Apartamentos Jabega / 2 hh → to-su 580€ / su-su 710€
* Hotelli Ilunion / 2 hh → to-su 680e , su-su 880e
Sisältää: suorat lennot (Helsinki-Malaga), matkalaukku, lentokenttäkuljetus, majoitus
Omatoimimatka: varaa itse lennot ja majoitus.
Majoituksen voi myös varata ilman lentoa Viajes Meriatur’n kautta (Hotelli Apartamentos Jabega tai
Hotelli Ilunion, 2 hh)
Opintopäivien alustava ohjelma to-su 17.-20.10.19
Demoissa painotetaan paikallisia liikuntalajeja. Opetuskieli suomi, joillain tunneilla espanja/englanti.
Pyrimme järjestämään jokaiselle päivälle muutaman rinnakkaisen demotunnin.
torstai 17.10.2019
Tutustumiskäynnit Los Pacosin suomalaiseen ja espanjalaiseen kouluun (+
opintopäivien avaus). Iltapäivällä ruokailu & demoja Los Pacosissa.
perjantai 18.10.2019
Palloilu- ja tanssidemoja Santa Fe:n liikuntakeskuksessa (Los Boliches). Illalla rantahiekalla
rantapelejä.
lauantai 19.20.2019
Demoja rannalla ja Santa Fen urheilukeskuksessa sekä golfdemo. Iltajuhla.
sunnuntai 20.10.2019
Päätöstilaisuus Santa Fe:ssä, jonka jälkeen mahdollisuus osallistua
patikkaretkelle Mijaksen vuoristokylään, pelata padelia/tennistä tai
omakustanteisesti osallistua golfiin tai mahdollisesti suppailuun tai purjehdukseen, jotka vaativat
ennakkoilmoittautumisen.
Koko viikon matka 13.-20.10.2019
Costa del Sol tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet (sisällä/ulkona). Pelimatkoja Malagan jalkaja koripallo-otteluihin pyritään järjestämään, jos niitä opintopäivien aikana.
Andalucia on tunnettu vanhoista historiallisista ja monikulttuurisista kaupungeista sekä kiehtovista
alueista. Valitessasi viikon matkan, sinulla on alkuviikosta aikaa tehdä retkiä eri puolille Andalusiaa.
Osa suosittelemistamme retkistä ovat avoimia Viajes Meriatur’in järjestämiä kokopäiväretkiä (* =opas
mukana),joille voit ilmoittautua suoraan netin kautta www.meriatur.com. Sivuilta löytyy myös lisää
kohteita. Retket ovat suosittuja, joten ilmoittaudu niihin ajoissa. Alla muutamia esimerkkejä:
Granada, vanha historiallinen kulttuurikaupunki: Alhambran linna*( vaatii ennakkoilmoittautumisen),
Granadan Yliopisto ja liikuntatieteellinen tiedekunta
Sierra Nevadan laskettelukeskus, korkeanpaikan harjoittelukeskus (C.A.R).
Yliopiston ja Sierra Nevadan retki vain, jos riittävästi halukkaita.

Malaga, historiallinen kulttuurikaupunki, jonne voit mennä helposti paikallisjunalla ja tutustua erilaisiin
kohteisiin: Katedraali, Rooman ajan ampfiteatteri, Alcazaban linnake, Picasson museo & synnyinkoti,
vanhan kaupungin viehättävät kapeat kujat ravintoloineen, kuuluisat muotiliikkeet
shoppailukeskuksessa
Mijas, valkoinen vuoristokylä, jonne pääset paikallisjunalla tai patikoiden. Keskustan torilavalla on
keskiviikkoisin flamencoesitys
Caminito del Rey*, El Chorron/ Ardalesin kylässä oleva kuninkaanreitti, jossa vaellat ajoittain lähes 100
m korkeudella kulkevaa vuoren seinämään tehtyä polkua pitkin huikeissa maisemissa (Meriatur’n kautta
vaellus tiistaisin)
Gordoba*, kiehtova vanha kulttuurikaupunki täynnä historiaa
Sevilla*, Andalucian historiallinen pääkaupunki
Tanger*, Afrikan mantereella oleva marokkolainen kaupunki

