Liikuntarajoitteisena lähdet lomalle
huolettomasti, kun erityistarpeesi
on otettu huomioon matkan suunnittelussa.
Olemme koonneet valmiiksi kohteita,
joissa liikuntarajoitteiset asiakkaat
on huomioitu hotellissa,
ympäristössä, lentokenttäkuljetuksissa
sekä usein myös erilaisissa aktiviteeteissa
ja retkitarjonnassa.
Näissä kohteissa on myös mahdollisuus
apuvälineiden vuokraukseen
ja osassa myös erilaisiin hoitoihin.
Varaa meiltä omatoimilomat, ohjatut ryhmämatkat sekä kaupunkilomat.
Räätälöimme matkat myös ryhmällesi – makusi mukaan!

Makusi mukaan maailmalle

ESTEETTÖMÄSTI

Matkailuneuvojamme
Sanna Kalmari
on esteettömien
matkojen asiantuntija,
joka toimii myös
matkanjohtajana.
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TENERIFFA, Espanja
Teneriffalla ei tunneta talvea! Lämpö, aurinko, ihastuttava luonto,
lumoavan kauniit maisemat, upeat rannat ja hyvät harrastusmahdollisuudet ovat Teneriffan saaren vetonauloja ympäri vuoden.
Etelä-Teneriffalla sijaitsevat Los Cristianos ja Playa de las Americas
hurmaavat paitsi esteettömyydellään myös rennolla tunnelmallaan
ja monipuolisuudellaan. Saat meiltä omatoimimatkojen lisäksi myös
suositut matkanjohtajien vetämät ryhmämatkat.
Suosituin esteetön hotellivaihtoehtomme Mar y Sol
sijaitsee kalastajakylä Los Cristianoksessa lähellä palveluja.
Viihtyisällä allasalueella on kaksi suurta uima-allasta,
joihin molempiin pääsee loivia portaita pitkin tai allasnostimella.
Toisen altaan lämpötila on +32 astetta ympäri vuoden.
Hotellissa on ravintola, baari, urheiluhalli,
kokoustila sekä monipuolista viihdetarjontaa.
Saatavana erilaisia esteettömiä huoneistoja 1-4 hengelle.
Hotellin yhteydessä toimii monipuolinen apuvälinevuokraamo,
sukelluskoulu sekä hyvinvointikeskus Teralava, joka tarjoaa
hoito- ja kuntoutuspalveluja. Monipuolinen retkitarjonta.
Muut esteettömät hotellimme sijaitsevat vilkkaamman
Playa de las Americaksen keskustassa ja sopivat hyvin
matkailijoille, jotka kaipaavat lomaltaan enemmän vilskettä
ja vilinää. Hotelleissa on esteettömyys otettu hyvin huomioon
niin huoneissa, yleisissä tiloissa kuin allasalueellakin.
Esteettömissä kylpyhuoneissa on suihkut sekä tukikahvoja.
Uima-altaaseen pääsee joko ramppia pitkin tai allasnostimella.
Erilaisia apuvälineitä vuokrattavana.

GRAN CANARIA, Espanja
Tällä saarella on varmasti jokaiselle jotakin! Saarella voi nauttia niin
hyvästä säästä, loistavasta ruuasta, uimisesta kuin ostoksistakin.
Hotellimme sijaitsee Gran Canarian suosituimmassa matkakohteessa
Playa del Inglesissä, jossa tekemistä löytyy jokaiselle mihin
kellonaikaan tahansa. Tämä kohde sopiikin vauhdikkaalle lomailijalle,
joka nauttii rantaloman lisäksi esimerkiksi erilaisista teemapuistoista
kuten lintu- ja palmupuisto Palmitos Parkista.
Hotellimme sijaitsee vilkkaalla alueella
lähellä Playa del Inglesin keskustaa
ja hotellissa on esteettömiä
parvekkeellisia huoneita,
joissa esteetön kylpyhuone
tukikahvoin. Hotellissa on useita
uima-altaita ja lämmitettyyn
altaaseen on allashissi.
Esteettömyys on otettu huomioon
hotellissa ja sen palveluita mm.
ovat kaksi ravintolaa, kuusi baaria
ja disco, kolme tenniskenttää,
kuntosali ja iltaohjelmaa.
Erilaisia apuvälineitä vuokrattavana.

MALLORCA,
Espanja
Välimeren paratiisisaarella
Mallorcalla vietät lomasi
upeista maisemista
ja auringosta nauttien.
Mallorcan vaaleahiekkaisilla
rannoilla, idyllisissä kylissä
ja mahtavien vuoristojen kupeessa
viihtyvät kaikki, Espanjan kuninkaalliset
ja monet muut kuuluisuudet mukaan lukien.
Sa Coma on rauhallinen lomakohde Mallorcan itärannikolla,
jossa nautit lomasta upeilla rannoilla ja tunnelmallisissa
ravintoloissa. Sa Coman alue on tasaista ja soveltuu hyvin
liikuntarajoitteisille. Rannalle on tehty laudoitus helpottamaan
rannalla liikkumista ja mereen uimaan meno on mahdollista
rantapyörätuolin avulla. Kolmen ja neljän tähden hotelleissamme
on useita esteettömiä huoneita, joissa on aina esteetön
kylpyhuone ja hyvä varustelu. Hotelleissa on myös nostin
uima-altaaseen, ja esteettömyys on huomioitu hotellin tiloissa.
Erilaisia apuvälineitä vuokrattavana.

Toscana, Italia

Maleme, Kreikka

Vehreä Toscana Italiassa on
täynnä upeita maisemia,
taidetta, suuria
makunautintoja ja historiaa
– nyt myös esteettömästi.
Lucignano on viehättävä
kylä Toscanan sydämessä,
keskellä lumoavaa maaseutua,
lähellä Sienan ja Montepulcianon kaupunkeja.

Malemen kylä Kreetalla sijaitsee historiallisella rannikkoseudulla,
meri- ja vuorimaisemien ympäröimänä.
Tällä Kreikan suurimmalla saarella pääset nauttimaan
rauhallisesta lomasta, jossa oliivi- ja appelsiinitarhat
kohtaavat kirkkaan taivaan ja meren. Malemen esteetön ranta
on yksi Kreetan siisteimmistä ja liikkuminen kylässä
pyörätuolilla on helppoa.

Ainutlaatuisessa hotellivaihtoehdossamme Toscanassa
uit lämmitetyssä uima-altaassa keskellä huikeita toscanalaisia
maisemia, nautit ravintolassa alueen laadukkaita ruokia ja viinejä
sekä lähdet retkille eri puolille Toscanaa esteettömällä tila-autolla.
Lämmitettyyn altaaseen pääsee allasnostimen avulla
tai loivia portaita pitkin.
Majoitus valintasi mukaan joko viihtyisissä hotellihuoneissa
1-4 hengelle tai pienissä, mökkityyppisissä bungaloweissa
1-3 hengelle. Erilaisia apuvälineitä vuokrattavana.

Esteettömät risteilyt
Karibialle tai Välimerelle
Royal Caribbean Cruise Linesin risteilijät tarjoavat upeat puitteet
lomalle ja sopivat myös liikuntarajoitteisille loistavasti.
Laivoissa on useita hissejä ja esteettömyys on hyvin huomioitu
yleisissä tiloissa. Monissa laivoissa myös altaisiin on mahdollista
päästä allasnostimien avulla. Risteilyillä järjestetään paljon
ohjelmaa ja aktiviteetteja, joten aika ei missään nimessä käy pitkäksi – musikaali, luistelushow, pellehyppyshow tai laivan
spa-osasto tarjoaa risteilijöille viihdytystä. Pyörätuolipaikkoja
esityksiin on reilusti ja oman paikkansa voi varata etukäteen
laivan infosta. Esteettömiä hyttejä laivoilla on useita ja niitä
löytyy kaikista hyttiluokista aina sisähyteistä sviitteihin.
Kaikissa esteettömissä hyteissä on suihku sekä suihkuistuin,
joka vedetään seinästä. Hytissä mahtuu liikkumaan hyvin myös
sähköpyörätuolilla ja ne siivotaan ainakin kerran päivässä.
Esteettömyys vaihtelee laivoittain ja reittien mukaan, mutta
jokainen risteily on mahdollinen myös pyörätuolilla liikkuvalle.
Risteilyllä ei toki olla koko aikaa laivassa, vaan laiva pysähtyy
useampaan satamaan (riippuen reitistä). Esimerkiksi Läntisen
Karibian risteily pysähtyy Haitin Labadeehen, Jamaikan Falmouthiin
ja Meksikon Cozumeliin. Kaikissa näissä laiva pääsee satamaan
saakka ja ulospääsy on erittäin helppoa myös liikuntarajoitteiselle.
Euroopan risteily taas pysähtyy melkein kaikkina risteilypäivinä ja
tutuksi voi tulla esimerkiksi Rooma, Barcelona, Mallorca, Marseille,
Firenze, Pisa tai Napoli. Näissä kohteissa laiva pääsee satamaan
saakka ja ulospääsy on erittäin helppoa myös liikuntarajoitteiselle.
Jos laiva ei pääse satamaan, pääsee yhteisaluksilla mantereelle
pyörätuolilla liikkuva avustettuna.
Suosittelemme myös kokeilemaan satamista tehtäviä
lisämaksullisia retkiä (englanninkielisiä), joista ainakin yksi
on joka kohteessa esteetön.

Viihtyisän hotellin kaikki huoneet ja tilat on rakennettu
esteettömiksi. Hotelli sijaitsee noin 700 metrin päässä
Malemen rannalta ja lähellä kylän palveluita.
Hotellissa on uima-allas, allasbaari ja ravintola, joka tarjoaa
herkullista ruokaa tuoreista paikallisista raaka-aineista.
Uima-altaaseen pääsee pyörätuolilla loivaa ramppia pitkin.
Hotellissa on huoneita 1-4 hengelle.
Kaikissa huoneissa on sähkösäätöinen sänky, esteetön
kylpyhuone, ilmastointi, puhelin, internetyhteys, TV, tallelokero,
minibaari ja silitysmahdollisuus.
Erilaisia apuvälineitä vuokrattavana.

Fuengirola, Espanja
Espanjan aurinkorannikko, Costa del Sol,
tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia lomapäiviin!
Esteettömässä Fuengirolassa upeat hienohiekkaiset rannat
jatkuvat niin pitkälle kuin silmä kantaa ja kaupunki onkin
todellinen auringonpalvojien paratiisi.
Nautit erittäin monipuolisesta ja tasokkaasta
viihde- ja ravintolatarjonnasta,
päivien auringosta ja iltojen sametinpehmeydestä.
Hotellimme Fuengirolassa on esteetön, tasokas ja tyylikäs.
Se sijaitsee merenrantakadulla lähellä esteetöntä rantaa
ja Fuengirolan keskustan lukuisia palveluita.
Hotellissamme esteettömyys on otettu hyvin huomioon kaikkialla:
huoneissa, yleisissä tiloissa ja uima-allasalueella, josta on upea
merinäköala. Kaikissa huoneissa on ilmastointi/lämmitys,
satelliitti-tv, minibaari, tallelokero sekä hiustenkuivaaja.
Osassa huoneita on merinäköala.
Kylpyhuoneissa liikuteltava suihkutuoli sekä tukikahvat.

Kaupunkilomat

BERLIINI

BARCELONA

Myös monen upean kaupungin pääsee
kokemaan liikuntarajoitteesta huolimatta.

Barcelonassa

ihastut jännittävään arkkitehtuuriin
ja Ramblasin värikkääseen elämään. Barcelona, Katalonian elämää
sykkivä pääkaupunki, on taiteiden ja muodin kaupunki,
jossa vietät trendikästä kaupunkilomaa ja rantalomaa aurinkoisen
Välimeren rannalla.

Berliini on mahtava, paljon kokenut ja nähnyt kaupunki,

WIEN

jossa esittäytyy uskomaton historia. Berliinissä kohtaat monenlaisia
tunnelmia, tutustut viime vuosisadan myllerryksiin ja ihmettelet
kahtia jaettua kaupunkia. Tämän päivän Berliini on vauhdikas
ja merkittävä eurooppalainen suurkaupunki,
jonka suuruuden lomassa koet paljon iloisia elämyksiä.

Dublin

on suosittu viikonloppukohde
Irlannin pääkaupunki
kompaktin kokonsa vuoksi. Vihreän saaren rento tunnelma tarttuu
jo muutamassa päivässä. Dublinista käsin on helppo tehdä retkiä
myös ympäristön pikkukaupunkeihin ja luontokohteisiin.
Dublinin kotoisa tunnelma saa matkailijan viihtymään
kaikkina vuodenaikoina.

DUBLIN
NIZZA

NIZZA

Nizza

on upea merenrantakaupunki
Viehättävä ja aurinkoinen
Ranskan Rivieralla. Siellä on helppo yhdistää kaupunki- ja rantaloma,
ja samalla voi tutustua vaikka ylelliseen Monacoon.

Wien

on ihastuttava
Itävallan pääkaupunki
ja elegantti kaupunki, josta löytyy upeita keisarillisia linnoja,
ylväitä katedraaleja, hyviä ostosmahdollisuuksia, sokkeloisia katuja,
tunnelmallisia viinitupia sekä upeita konsertteja ja esityksiä.

Matkoilla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä Suomen Matka-Agentit Oy:n erikoisehtoja.
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