Marikan unelmamatkat

Camino de Santiago pyhiinvaellusmatka
Marikan ja mindfulnessin kanssa!
”Oletko haaveillut, että pääsisit kokemaan legendaarisen
pyhiinvaellusreitin? Nyt siihen on aivan erityisen upea
mahdollisuus, sillä tällä ainutlaatuisella matkalla
yhdistämme päivittäiseen patikointiimme monia
kokemusta syventäviä asioita. Hiljennymme aamuisin
yhdessä, avaamme energiat venyttelyillä ja lähdemme
liikkeelle aistit ja sielu valmiina. Jaan päivittäin uuden
mindfulness-harjoituksen, jota jokainen saa kokeilla
käytännössä patikoinnin aikana. Iltaisin kokoonnumme
jakamaan päivän tunnelmat upean ryhmämme kanssa.
Patikointia elähdyttää suuresti se, että teemme sen
hiljaisuudessa, jonka katkaisevat vain ruokailutauot.
Patikoinnistamme tekee nautinnollisen myös se, että
matkatavaramme siirtyvät aina hotellista toiseen autolla.
Olen varma siitä, että tästä matkasta tulee suuri elämys
meille jokaiselle.”
-Marika Borg-
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Marikan unelmamatkat
Syksyn 2016 matkalaisilta kuultua:
"Fantastinen kokemus, joka ylitti odotukset moninkertaisesti!"
"Matka oli aivan ihana. Henkiset ja fyysiset voimavarat on tankattu."
"Yksi hienommista matkoista koskaan!"
"Matkalla sai vain keskittyä itseensä, päivän teemoihin ja kauniisiin maisemiin."
"Huikea matka läpi useiden maisemien, ihanien ihmisten seurassa. Matka jatkuu yhä sisimpääni."
"Matkalla sain keskittyä täysin itseeni. Arki unohtui. Silmät ja sielu lepäsivät."
"Marika pakkasi meille joka aamu hyvät henkiset eväät mukaan. Niitä sitten ehti makustelemaan
päivän aikana."
"Sain Caminolta runsaasti sisäistä voimaa, kiitollisuutta ja luottamusta. Marikan henkiset opetukset
olivat suurena voimavarana kävellessä."
Lennot
10.6. LH855 Helsinki – Frankfurt 06.50-08.30 | 10.6. LH1176 Frankfurt – Porto 10.00-11.45
17.6. LH1179 Porto – Frankfurt 16.40-20.15 | 17.6. LH854 Frankfurt – Helsinki 21.05-00.30+1
Matkareitti
10.6. lauantai | Helsinki – Porto – Samos (n. 4h ajomatka) | Hotel a Veiga, Samos
11.6. sunnuntai | Samos – Sarria noin 14 km | Hotel Alfonso IX, Sarria
12.6. maanantai | Sarria–Portomarin noin 33 km | Hotel Villajardín, Portomarín
13.6. tiistai | Portomarin–Palas de Rei noin 24 km |Hotel Arenas Palas
14.6. keskiviikko | Palas de Rei–Arzua noin 30 km | Casa Teodora, Arzuo
15.6. torstai | Arzua–A Rua noin 21 km | Hotel O Pino
16.6. perjantai | A Rua–Santiago de Compostela noin 20 km |
17.6. lauantai | kotiinpaluu
Majoitus
majoitus pyhiinvaellusreitillä vaeltajille tarkoitetuissa pienissä, hyvätasoisissa hotelleissa
Matkan hinta

1695 euroa
varausmaksu 300 e varauksen yhteydessä,
loppumaksu 8 viikkoa ennen matkan alkua

Hintaan sisältyy
✓ Lento Helsinki–Frankfurt–Porto–Frankfurt–Helsinki lentoveroineen
✓ majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa
✓ vaelluksen aikana puolihoito: aamiainen ja illallinen (talon viini ja mineraalivesi)
✓ Santiago de Compostelan hotellissa buffetaamiainen
✓ retket ja kuljetukset matkaohjelman mukaisesti
✓ matkatavaroiden kuljetus vaellusreitin varrella majoituksesta seuraavaan
✓ suomenkielisen paikallisoppaan palvelut lennon saapumisesta paluulennon lähtöön
✓ Marika Borg matkanjohtajuus
Lisämaksusta
✓ 1-hengen huoneen lisämaksu 212 €
Matkaohjelma ja varaukset:

www.kontiki.fi/matkat/marikan-pyhiinvaellus/
ilmoittautumiset@kontiki.fi | 09-466 300

Hinnat perustuvat 27.9.2016 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-,
aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään
hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa. Vastuullinen
matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään
matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) ja noudattaa kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja.
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