Kohdeopas Phuket, Laguna Phuket
Phuket, Laguna Phuket
Laguna Phuket on rauhallinen trooppinen paratiisi ylellisyyttä arvostaville lomailijoille,
esimerkiksi häämatkalaisille. Trooppisen vehmasta Dusit Thani Laguna Phuketin laguunialuetta
reunustaa kilometrikaupalla jatkuva mieltä ja varpaita hyväilevä ranta.
Puistomaisen hotellialueen useisiin makunystyröitä hemmotteleviin ravintoloihin voi suunnata
meren kohinan säestämälle romanttiselle illalliselle.
Laguna Phuketissa on runsaasti harrastusmahdollisuuksia. Alueella on oma golfkenttä, ja
muutkin Phuketin golfkentät sijaitsevat lähellä. Hotellissa on myös mahdollista muun muassa
pelata tennistä ja kokeilla eri vesiurheilulajeja.
Opas kohteessa
Aurinkomatkojen opas ei ole tavattavissa tässä kohteessa, mutta palvelemme sinua suomeksi
puhelimitse Aurinkolinjassa ja Aurinkomatkat-sovelluksen chatissa vuorokauden ympäri.

Hyvä tietää kohteesta
ASUKASLUKU JA ETÄISYYDET
Phuketin saari n. 500 000 as.
Phuket Town n. 150 000 as.
Etäisyydet Phuket Lagunasta
Bangtao Beach 5 km
Surin Beach 8 km
Patong Beach 22 km
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Karon Beach 29 km
Kata Beach 34 km
Phuket Town 27 km
Khao Lak n. 100 km
Krabi n. 160 km
Koh Lanta n. 280 km

AUTONVUOKRAUS
Thaimaassa on vasemmanpuoleinen ja erittäin vilkas liikenne. Voit vuokrata minibussin
kuljettajineen joko etukäteen tai kohteessa oppaittemme kautta.

HARRASTUKSET
Laguna Phuketin harrastusmahdollisuudet ovat monipuoliset. Hotellialueella on on mm.
golfkenttä. Laguna Phuketin rannalla vuokrataan kanootteja ja purjelautoja ja rannalla voi myös
vesihiihtää. Laguna Phuketissa voi ratsastaa hevosilla. Hotellissa on oma kuntosali.
Laguna Phuketista käsin voi ottaa osaa suomalaisen Raya Diversin järjestämille
sukelluskursseille ja -retkille. Phuket Townin ja Patongin thainyrkkeilystadioneilla voi seurata
maan kansallisurheilua.
GOLF
Phuketin saarella voit golfata useilla tasokkailla kentillä.
Laguna Phuket Golf Clubin Championship-kentällä vesi on pelissä mukana usealla reiällä.
Kenttä sijaitsee lähellä Dusit Thani Laguna Phuket -hotellia.
Blue Canyon Country Clubin Lake- ja Canyon-kentät sijaitsevat lentokentän läheisyydessä ja
Loch Palm- ja Red Mountain -kentät saaren keskiosassa.
Jack Nicklauksen suunnittelema merenrantakenttä Mission Hills Phuket Golf Club sijaitsee
saaren koillisrannikolla.
SUKELLUS JA SNORKLAUS
Phuket on yksi maailman parhaista sukelluskohteista. Retkiä tehdään mm. koralleistaan ja
rikkaasta merielämästään kuuluille Rayan saarille (Raya Yai ja Raya Noi) sekä
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maailmankuuluille Similanin saarille. Opetusta järjestetään sekä aloittelijoille että lajin
harrastajille.
Voit varata ja maksaa retkiä ja sukelluskursseja etukäteen jo Suomessa.
Yhteistyökumppanimme Phuketissa on suomalainen sukelluskoulu Raya Divers.
Snorklata voi useimmilla rannoilla, monilla meriretkillä on myös mahdollisuus snorklailla
kirkkaissa vesissä.

HYVÄ TIETÄÄ KOHTEESTA
APTEEKKI JA LÄÄKÄRI
Apteekkeja on hotellien läheisyydessä. Yleisimpiä lääkkeitä myydään myös minimarketeissa.
Bangkok Clinic on Dusit Laguna -hotellin lähellä sijaitsevassa Laguna Phuket -liikekeskuksessa.
Lääkäriasemalla on ympärivuorokautinen päivystys.
Sonita Clinic on Kamala Beachilla. Molemmat hyväksyvät useimmat suomalaiset
matkavakuutukset.
Siriroj International Hospital Phuket Townissa hyväksyy mm. Ifin ja Eurooppalaisen
vakuutukset. Useimmat vakuutusyhtiöt suosittelevat tätä sairaalaa.
Bangkok Phuket Hospital sijaitsee Phuket Townin läheisyydessä. Sairaalassa käy mm.
Eurooppalaisen matkavakuutus.
LIIKUNTAESTEETTÖMYYS
Jalkakäytävät ovat melko kapeita, niiden reunukset ovat korkeita ja lukuisat mainoskyltit
hankaloittavat liikkumista. Retkillä pyörätuolilla liikkuminen on erittäin hankalaa lukuisten
portaiden, venematkojen ja retkibussien korkeiden askelmien vuoksi. Phuketissa ei ole
esteettömiä takseja.
Phuketin rannoista Karonin alue sopii parhaiten pyörätuolilla liikkuville matkustajille ja
rantakadun leveää jalkakäytävää pitkin voi siirtyä paikasta toiseen.
LUOTTOKORTIT JA VALUUTANVAIHTO
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Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express ja Diners käyvät maksuvälineinä hotelleissa
ja useimmissa suuremmissa ravintoloissa ja liikkeissä. Korteilla voi nostaa rahaa automaateista
ja valuutanvaihtopisteistä, Visa Electronilla vain automaateista. Useissa paikoissa luottokortilla
maksettaessa laskuun lisätään 3–5 % käsittelykuluja.
Valuutanvaihtopisteet ovat avoinna päivittäin n. klo 10–20. Useimmissa hotelleissa voi vaihtaa
rahaa ja matkashekkejä, mutta kurssi on huomattavasti heikompi kuin pankeissa ja
valuutanvaihtopisteissä. Hotellien läheisyydessä on valuutanvaihtopisteitä ja automaatteja.
MATKALLE MUKAAN
Thaimaan ilmastoon sopii kevyt vaatetus. Luonnonmateriaalit, kuten esim. puuvilla, ovat
parhaita. Busseissa on erittäin tehokas ilmastointi, joten bussimatkoja varten kannattaa ottaa
mukaan pitkähihaista vaatetta. Jos olet valinnut majoituksen neljän tai viiden tähden hotellista,
huomioi, että näiden hotellien ravintoloissa toivotaan siistiä pukeutumista. Thaimaassa tarvitaan
korkeakertoimisia aurinkovoiteita ja hyttyskarkotetta. Voit ostaa niitä myös lomakohteesta.
PALVELURAHA
Thaimaassa on tapana antaa palvelurahaa hyvästä palvelusta. Voit halutessasi muistaa
tarjoilijoita ja hotellisi huonesiivoojaa, laukunkantajaa ja ravintolahenkilökuntaa. Sopiva kiitos
laukunkantajalle on n. 50 THB/laukku, retkibussin kuljettajalle 25–50 THB ja siivoojalle 100–200
THB/vk. Ravintolassa voit jättää laskun loppusummasta ja ravintolan tasosta riippuen esim. 20–
60 THB.

KULKUYHTEYDET
Taksilla liikkuminen on vaivatonta ja edullista. Hotelleilla on maksullisia kuljetuksia mm. Phuket
Towniin.
Saarella on paljon tuk-tuk-takseja, joilla on kätevä liikkua. Sovi hinta etukäteen. Taksimatka
Laguna Phuketin alueelta Patongille maksaa 500–600 THB ja Phuket Towniin n. 800
THB. Taksin voi vuokrata myös pidemmäksi aikaa. Auton kuljettajineen voi varata oppailtamme
kohteessa.
Laguna Phuketin hotellialueella liikennöi maksuton bussi n. 10 minuuten välein hotellien,
golfkentän ja Canal Village -ostosalueen välillä klo 7:stä puoleenyöhön. Maksuton lautta
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liikennöi laguunialuella klo 7–19 noin 20 minuutin välein (säävaraus).
Paikallisbussit liikennöivät Surinin alueelta Phuket Towniin, josta on jatkoyhteydet ympäri
saarta.
Phuketista pääsee lentäen eri puolille Thaimaata ja mm. Malesiaan, Singaporeen ja
Hongkongiin.

LENTOKENTTÄKULJETUKSET
Voit ostaa edestakaiset bussikuljetukset tai yksityiskuljetuksen lentoasemalta hotellille.
Bussikuljetus tulee ostaa viimeistään lähtöä edeltävänä iltana, yksityiskuljetus viimeistään 5
päivää ennen matkaa.
Lentokenttä Phuket
Matkan pituus n. 17 km
Matkan kesto n. 30 min.
Yhteydet lentoasemalta
Lentoasemalta lomakohteeseen pääset myös taksilla.
ERIKOISMATKATAVARAT LENTOKENTTÄKULJETUKSESSA
Golfbagin, polkupyörän, laine- ja purjelaudan kuljetus lentokenttäkuljetuksessa on lisämaksusta,
hinta n. 25 €/suunta. Kuljetus erikoismatkatavaralle tulee tilata ennakkoon viimeistään kaksi
viikkoa ennen matkaa asiakaspalvelustamme.
LASTENISTUIMET LENTOKENTTÄKULJETUKSESSA
Lastenistuimet lentokenttäkuljetuksessa ovat lisämaksusta, hinta n. 10 €/suunta. Istuimet tulee
tilata ennakkoon viimeistään viisi vuorokautta ennen matkan alkua asiakaspalvelustamme.
Istuimien saatavuutta ei voida taata.

LAGUNA PHUKET LASTEN KANSSA
Lasten kanssa voi osallistua retkillemme, kuten elämyssafarille ja saariretkille.

aurinkomatkat.fi
Tulostettu 04.07.2022. ©Aurinkomatkat Tiedot sitoumuksetta, oikeus muutoksiin pidätetään.

Vesipuisto
Splash Jungle -vesipuisto sijaitsee Mai Khaon ranta-alueella, Blue Tree Phuket noin neljä
kilometriä Bangtaon ranta-alueelta sisämaan suuntaan.
Pienten lasten ruokailu
Kaupoissa myydään purkkiruokia sekä paikallisia pienikokoisia vaippoja.

NÄHTÄVYYDET
Nähtävää Phuketin saarella
Phuketin kuuluisat näköalapaikat ovat saaren eteläisin piste Promthep Cape, jossa
auringonlasku on kauneimmillaan, Karon View Point, josta näkee Katan ja Karonin
hienohiekkaiset rannat, sekä Khao Nak Kertin -kukkula, jolla oleva buddhapatsas vartioi koko
eteläistä Phuketia.
Kasvitieteellinen puutarha sijaitsee Chalongissa.
Khao Phra Thaeon kansallispuisto Thalangin kylän lähellä, n. 20 km Phuketin kaupungista
pohjoiseen on paikallisten suosima ulkoilualue etenkin viikonloppuisin.
Wat Chalong on saaren tunnetuin buddhalainen temppelialue. Alueella järjestetään vilkkaat
markkinat kiinalaisen uudenvuoden aikaan.
Valkoisella marmorilla päällystetyllä Big Buddha -patsaalla on korkeutta 45 m. Patsas sijaitsee
380 metriä korkean jyrkän kukkulan huipulla saaren eteläosassa.
Kaivosmuseo esittelee saaren tinakaivoksien historiaa. Museo sijaitsee Kathussa, lähellä Loch
Palm -golfkenttää.
Kansallismuseossa tutustut saaren kiinalaisiin perinteisiin, merimustalaisten kulttuuriin,
kaivostoiminnan historiaan ja näet arvoesineitä Andamaanien alueelta. Thalangin kylässä,
Heroines Monument -patsaan lähellä sijaitseva museo on avoinna päivittäin.
Interaktiivisessa Phuket Trick Eye 3D -museossa pääset maailmaan, jossa on vaikeaa erottaa
todellisuus illuusiosta. Kaikenikäisille sopiva museo on Phuketin kaupungissa.
Baan Teelanka -talossa kaikki on ylösalaisin. Lentokenttätien varrella sijaitsevan takana on
lisäksi pensaslabyrintti.
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Viehättävässä Phuket Townin Vanhassakaupungissa näet kiinalaiseen siirtomaatyyliin
rakennettuja taloja, temppeleitä, hyvin säilyneitä kaupparakennuksia ja kahviloita. Pieneen
alueeseen tutustut parhaiten kävellen.
Baan Chinpracha on Phuketin kaupungin ainoa yleisölle avoinna oleva kiinalaissiirtomaatyylinen huvila. Vierailulla saat hyvän käsityksen varakkaan kiinalaisen
perheen elämästä.

OSTOKSET
Laguna Phuketin ostosmahdollisuudet ovat melko rajalliset. Ostoksille kannattaa suunnata
Patongiin tai Phuket Towniin. Tinkiminen kuuluu asiaan katukaupoissa. Tavarataloissa ja
merkkiliikkeissä on kiinteät hinnat.
Dusit Thani Laguna Phuket -hotellin läheisyydessä olevalla ostosalueella on tasokkaampia
liikkeitä. Bangtao Beachin hotelleiden lähettyvillä on pikkuliikkeitä.
Patongissa on useita pieniä ostoskeskuksia ja suuri Jungceylon-ostoskeskus, jossa on mm.
merkkiliikkeitä, thaimaalaisia käsitöitä myyviä liikkeitä sekä supermarketti. Central Patong ostoskeskus Patongin keskustassa tarjoaa useammassa kerroksessa merkkivaate- ja
kosmetiikkatuotteita, alimmassa kerroksessa on ruokakauppa ja useita ravintoloita.
Lentokenttätien varrella ovat Central Phuket- ja Big C -ostoskeskukset sekä Tesco-Lotussupermarketti. Phuket Townissa on mm. Ocean Shopping Mall- ja Robinson-tavaratalot,
kauppahalli sekä lukuisia pikkuliikkeitä.
Tavaratalot ovat avoinna klo 10/11–22/23, katukauppa jatkuu puoleen yöhön. Voit teettää
edullisesti vaatteita. Parhaat kankaat saat räätäleiltä ja silkit Jim Thompson Outlet -liikkeestä.
Voit teettää silmälasit optikolla noin viikossa.

RAVINTOLAT JA HUVIT
Laguna Phuketin hotellivieraat voivat lisämaksusta ruokailla hotellialueen viiden muun hotellin
korkeatasoisissa ravintoloissa. Läheisen Bangtao Beachin pääkadun varella on ravintoloita,
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joissa voi herkutella niin thaimaalaisittain kuin vaikkapa italialaisittain.
Iltaelämä on keskittynyt hotelleihin. Phuketin iltaelämän keskus on vilkas Patong.

UIMARANNAT
Laguna Phuketissa auringosta voi nauttia pitkällä hienohiekkaisella rannalla ja hotellialueen
hyvinhoidetulla allasalueella.
Thaimaan viranomaisten toimesta Phuketin rantoja ja rantamaisemaa on siistitty ja palautettu
kauniiseen luonnontilaan. Osalla rannoista, kuten Karonilla, Katalla, Kamalalla ja Patongilla on
palvelualueita, joilla voit vuokrata käyttöösi rantatuoleja, rantamattoja ja aurinkovarjoja. Myös
oman varjon tuominen rannoille on sallittua. Pienimmillä rannoilla palvelut ovat rajallisempia.

Retket
RETKET TALVI 2022–2023
Talven 2022–2023 retkiohjelma vahvistuu myöhemmin ja voi poiketa aiemmasta.

JAMES BONDIN SAARI JA PHANG NGA
Unohtumaton retki vie sinut ihailemaan miljoonia vuosia vanhoja karstikallioita, mangrovemetsiä
ja James Bondin saarta. Tätä retkeä ei kannata jättää väliin!
Päivän aikana liikut huolettomasti linja-auton kyydissä ja mangrovemetsän värittämällä Phang
Nga -lahdella liikut perinteiseen tapaan pitkähäntäveneillä. Vieraile James Bondin saaren
elokuvamaisemissa, pysähdy kumipuuviljelmällä ja tutustu luolaan
rakennettuun apinatemppeliin. Lounaan nautit paalujen varaan rakennetussa kalastajakylässä.
Retken järjestää yhteistyökumppanimme, suomalainen sukelluskeskus Raya Divers.
Kesto:

koko päivä (n. klo 8–18.30)

Hinta:

n. 109 €/aikuinen, 72,50 € / 3–11-v. lapsi

Sisältää:

edestakaisen kuljetuksen, lounaan ja ruokajuoman (vesi).
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Lisämaksusta
:
edestakainen kuljetus (n. 400 THB/hlö), varataan ennakkoon kohteessa ja maksetaan
retkellä käteisellä. Muut ruokajuomat maksetaan retkellä.
Opastus

suomeksi

:
Retkipäivä

Talven 2021–2022 retkipäivä on torstai.

:
Huomioitavaa
:
Suu-nenäsuojainta tulee käyttää retken ajan. Varaa mukaan oma suojain. Retkelle
osallistuminen vaatii ennakkotietojen ilmoittamista. Ilmoita retkivarauksen jälkeen
osallistujien tiedot täällä. Jokaisesta retkelle osallistuvasta tulee täyttää oma lomake.
Ilmoita etu- ja sukunimi, syntymäaika, passin nro, mahdolliset ruoka-aine allergiat. Tiedot
tulee ilmoittaa viimeistään retkeä edeltävänä päivänä klo 12. Kaikkien retkelle
osallistuvien tulee retkellä pyydettässä esittää puhelimestaan viranomaisille Morchana koronasovellus sekä varata mukaan alkuperäinen passi, kopio tai valokuva passin
kuvasivusta ja rokotustodistuksesta. Varaa retkelle mukaan olkapäät ja polvet peittävää
vaatetta temppelivierailua varten. Retken vähimmäisosallistujamäärä on 4 henkilöä.

PHI PHI -SAARIRETKI
Lähde unohtumattomalle seikkailulle lumoavien Phi Phi -saarten maisemiin! Pikavene kuljettaa
sinut Leonardo DiCaprion jalanjäljille The Beach -elokuvasta tuttuihin, silmiä hiveleviin
laguunimaisemiin.
Päivän aikana näet veneestä käsin Maya-lahden upeat maisemat, kuuluisan Viikinkiluolan ja
snorklaat kuvankauniilla koralliriutoilla saarten ympäristössä. Iltapäivällä rantaudutaan Phi Phi
Don -saarelle ja vieraillaan Tonsain kylässä, jossa nautitaan thaimaalainen lounas
rantaravintolassa. Tonsailla sinulla on hieman vapaata aikaa nauttia saaren ainutlaatuisesta
ilmapiiristä. Retken järjestää yhteistyökumppanimme, suomalainen sukelluskeskus Raya Divers.
Kesto:

koko päivä (n. klo 7–19)

Hinta:

n. 119 €/aikuinen, 77,50 € / 3–11-v. lapsi
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Sisältää:

snorklausvälineet, lounaan ja ruokajuoman (vesi).

Lisämaksusta
:
edestakainen kuljetus (n. 400 THB/hlö), varataan ennakkoon kohteessa ja maksetaan
retkellä käteisellä tai kortilla. Muut ruokajuomat maksetaan retkellä.
Opastus

suomeksi

:
Retkipäivä

Talven 2021–2022 retkipäivä on tiistai.

:
Huomioitavaa
:
Suu-nenäsuojainta tulee käyttää retken ajan. Varaa mukaan oma suojain. Retkelle
osallistuminen vaatii ennakkotietojen ilmoittamista. Ilmoita retkivarauksen jälkeen
osallistujien tiedot täällä. Jokaisesta retkelle osallistuvasta tulee täyttää oma lomake.
Tiedot tulee ilmoittaa viimeistään retkeä edeltävänä päivänä klo 12. Kaikkien retkelle
osallistuvien tulee esittää puhelimestaan satamaviranomaisille Morchana -koronasovellus
sekä varata mukaan valokuva passin kuvasivusta ja rokotustodistuksesta. Retken
vähimmäisosallistujamäärä on 8 aikuista. Retkeä ei suositella selkävaivoista kärsiville
eikä raskaana oleville.

PHUKETIN KAUNEIMMAT RANNAT
Vietä päivä Phuketin parhaimmistoon lukeutuvilla rannoilla! Kauniit Naiharn Beach ja Layan
Beach -rannat kutsuvat nauttimaan.
Aamupäivän vietät leppoisasti nauttien rantaelämästä ja henkeäsalpaavista maisemista toisella
näistä rannoista. Puolenpäivän aikaan matkaat Phuket Townin näköalapaikalle, josta eteesi
avautuvat upeat maisemat lähiympäristöön. Näköalapaikalla nautit herkullisen lounaan.
Lounaan jälkeen suuntaat viettämään iltapäivää toisella rannalla. Rentoudu rannalla loikoillen ja
pulahda turkoosina hohtavaan mereen virkistäytymään. Pysähdyskohteiden järjestys vaihtelee
retkipäivän ja hotellin mukaan.
Kesto:

koko päivä (n. klo 7.30–16)

Hinta:

n. 49 €/henkilö, ei lapsialennusta, 0–1-v. lapsi veloituksetta.
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Sisältää:
edestakaisen kuljetuksen, lounaan, ruokajuoman (vesi) ja juoman (vesipullo aamu- ja
iltapäivällä).
Lisämaksusta Muut ruokajuomat lounaalla maksetaan retkellä.
:
Opastus

omatoiminen, ei opaspalveluita.

:
Retkipäivä

Talven 2021–2022 retkipäivät ovat tiistai ja torstai.

:
Huomioitavaa
:
Suu-nenäsuojainta tulee käyttää retken ajan. Varaa mukaan oma suojain. Kaikkien
retkelle osallistuvien tulee retkellä pyydettässä esittää puhelimestaan viranomaisille
Morchana -koronasovellus sekä varata mukaan valokuva passin kuvasivusta ja
rokotustodistuksesta. Retken vähimmäisosallistujamäärä on 6 henkilöä.

SADEMETSÄN AARTEET
Mystisen sademetsän latvuston alla näet Thaimaan luontoa parhaimmillaan! Sademetsässä
eteesi avautuu toinen toistaan mahtavampia luonnonihmeitä.
Retkellä patikoit Khao Phra Taew -kansallispuiston sademetsässä Phuketissa. Reitin varrella
näet ja kuulet erilaisista sademetsien kasveista sekä eläimistä. Ilmastonsa vuoksi
sademetsässä viihtyvät lukuisat kasvi- ja eläinlajit. Mitä kaikkia näistä tunnistatkaan? Matkan
varrella on mahdollisuus virkistäytyä raikkaan vesiputouksen syleilyssä.
Patikointireitin pituus on noin 8 kilometriä ja kesto noin 4 tuntia. Matkalla on epätasaista
maastoa ja korkeuseroja.
Kesto:

koko päivä (n. klo 7.30–15)

Hinta:

n. 60 €/aikuinen, 49,40 € / 10–11-v. lapsi. Osallistujien alaikäraja on 10 vuotta.

Sisältää:
edestakaisen kuljetuksen, kansallispuistomaksun, lounaan, ruokajuoman (vesi) ja
hedelmiä.
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Opastus

englanniksi

:
Retkipäivä
:
Talven 2021–2022 retkipäivät ovat tiistai ja perjantai. Retki toteutetaan 22.3.2022
asti. Retkeä ei poikkeuksellisesti toteuteta 24.12., 31.12.2021 ja 1.2.2022.
Huomioitavaa
:
Suu-nenäsuojainta tulee käyttää retken ajan. Varaa mukaan oma suojain. Kaikkien
retkelle osallistuvien tulee retkellä pyydettässä esittää puhelimestaan viranomaisille
Morchana -koronasovellus sekä varata mukaan valokuva passin kuvasivusta ja
rokotustodistuksesta. Varaa retkelle tukevat kengät, vesipullo, hyttyskarkotetta,
aurinkovoide ja uimavarustus, mikäli haluat kastautua vesiputouksessa. Retken
vähimmäisosallistujamäärä on 4 henkilöä.

MINIBUSSI KULJETTAJALLA
Vuokraa auto ja kuljettaja 8 tunniksi ja vietä päivä omien suunnitelmien mukaisesti!
Suuntaa vaikkapa Phuketin saaren parhaimmille rannoille, vieraile nähtävyyksillä tai piipahda
Phuketin kaupungissa.
Aurinkomatkojen oppaiden suosittelemat reitit minibussilla:
Reitti A) Karon View Point, Naiharn Beach, Promthep Cape, Big Buddha, Chalong Temple ja
Phuket Town vanhakaupunki.
Reitti B) Phuket Town vanhakaupunki, Rang Hill n-näköalapaikka, Baan Telanka, Bang Pae vesiputous ja Gibbonien suojelualue.
Kesto:

koko päivä (auto käytössä 8 tuntia)

Hinta:

n. 80 €/auto (1–9 hlöä)

Sisältää:

auton ja kuljettajan 8 tunnin ajaksi Phuketin saarella.

Opastus

omatoiminen, ei opaspalveluita.

:
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Retkipäivä

Talven 2021–2022 retki toteutetaan päivittäin. Retki toteutetaan 24.3.2022 asti.

:
Huomioitavaa
:
Suu-nenäsuojainta tulee käyttää retken ajan. Varaa mukaan oma suojain. Kaikkien
retkelle osallistuvien tulee retkellä pyydettässä esittää puhelimestaan viranomaisille
Morchana -koronasovellus sekä varata mukaan valokuva passin kuvasivusta ja
rokotustodistuksesta. Minibussiin mahtuu enintään 9 matkustajaa. Varaa retki ja ilmoita
toivomasi lähtöaika Aurinkomatkat-sovelluksen chatissa tai Aurinkolinjaan viimeistään 2
vrk ennen retkipäivää, paikallista aikaa klo 12 mennessä.

SNORKLAUSSAFARI
Suuntaa snorklaussafarille – kohti merellistä seikkailua! Vietä päivä koralliriutoilla Raya Yai saaren edustan värikkäissä vesissä, tutustu vedenalaiseen elämään snorklausoppaan johdolla
ja nauti upeista luonnonmaisemista.
Raya Yain valkohiekkaiset rannat kuuluvat Thaimaan kauneimpien rantojen joukkoon. Kirkkaat
vedet ja matalat koralliriutat takaavat hyvät puitteet snorklaamiselle. Snorklaukset tehdään
oppaan johdolla, joka opettaa hyödyllisiä snorklaustaitoja ja kertoo mielenkiintoisia faktoja
vedenalaisesta elämästä. Snorklausten välissä voit uida ja rentoutua aluksen aurinkokannella.
Lounaan nautit aluksella.
Retki tehdään viihtyisällä sukellustukialuksella yhdessä laitesukeltajien kanssa, joten tämä retki
sopii hyvin sekä sukeltaville, että snorklaaville seurueille. Retken järjestää
yhteistyökumppanimme, suomalainen sukelluskeskus Raya Divers. Retki tehdään maanantaisin
sukelluskokeiluun osallistuvien kanssa ja lauantaisin sukellusretki Raya Yaille osallistuvien
kanssa.
Kesto:

koko päivä (n. klo 7.30–17)

Hinta:

n. 109 €/aikuinen, 72,50 € / 3–11-v. lapsi

Sisältää:

snorklausvälineet, lounaan, hedelmiä ja juomavettä.

Lisämaksusta
:
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edestakainen kuljetus (n. 400 THB/hlö), varataan ennakkoon ja maksetaan retkellä
käteisellä tai kortilla.
Opastus

suomeksi

:
Retkipäivä

Talven 2021–2022 retkipäivät ovat lauantai ja maanantai.

:
Huomioitavaa
:
Suu-nenäsuojainta tulee käyttää retken ajan. Varaa mukaan oma suojain. Retkelle
osallistuminen vaatii ennakkotietojen ilmoittamista. Ilmoita retkivarauksen jälkeen
osallistujien tiedot täällä. Jokaisesta retkelle osallistuvasta tulee täyttää oma lomake.
Tiedot tulee ilmoittaa viimeistään retkeä edeltävänä päivänä klo 12. Kaikkien retkelle
osallistuvien tulee esittää puhelimestaan satamaviranomaisille Morchana -koronasovellus
sekä varata mukaan valokuva passin kuvasivusta ja rokotustodistuksesta.

SUKELLUSRETKI PHI PHI
Thaimaan klassinen sukelluskohde Phi Phi tarjoaa upeat vedenalaiset maisemat kaiken
tasoisille sukeltajille! Sukellusretki sisältää kaksi sukellusta ammattitaitoisen sukellusoppaan
kanssa.
Viihtyisä sukellustukialus seilaa Chalongin satamasta Phi Phi -saarten kansallispuiston
sukelluskohteille. Täällä sinua odottavat pystysuorat kalkkikivikalliot, valkoiset hiekkarannat
sekä kanjonien väleissä sijaitsevat salaiset poukamat. Venematkan aikana voit nauttia upeista
merimaisemista, saat tietoa päivän sukelluskohteista ja voit valmistella sukellusvarusteet tulevia
sukelluksia varten. Ensimmäiselle sukellukselle hypätään veneestä kohteeseen saavuttaessa ja
toinen sukellus suoritetaan myöhemmin iltapäivällä.
Matalat ja värikkäät koralliriutat sekä syvemmät sukelluskohteet tekevät alueesta sopivan sekä
sukeltamiseen että snorklaamiseen. Voit halutessasi päivän aikana myös snorklailla ja
rentoutua aluksen aurinkokannella.
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Sukellusten välissä nautit maittavan lounaan. Paluumatkalla voit muistella kokemaasi kylmien
virvokkeiden äärellä. Retken järjestää yhteistyökumppanimme, suomalainen sukelluskeskus
Raya Divers.
Kesto:

koko päivä (n. klo 7.30–18)

Hinta:

n. 142 €/hlö, ei lapsialennusta. Osallistujien alaikäraja on 10 vuotta.

Sisältää:

kaksi sukellusta, sukellusvarusteet, lounaan, hedelmiä ja juomavettä.

Lisämaksusta
:
edestakainen kuljetus (n. 400 THB/hlö), varataan ennakkoon kohteessa ja maksetaan
retkellä käteisellä tai kortilla.
Opastus

suomeksi

:
Retkipäivä

Talven 2021–2022 retkipäivä on perjantai. Retki toteutetaan 18.3.2022 asti.

:
Huomioitavaa
:
Suu-nenäsuojainta tulee käyttää retken ajan. Varaa mukaan oma suojain. Osallistujilla
tulee olla suoritettuna vähintään sukelluksen peruskurssi (PADI Open Water Diver tai
vastaava). Retkelle osallistuminen vaatii ennakkotietojen ilmoittamista. Ilmoita
retkivarauksen jälkeen osallistujien tiedot täällä. Jokaisesta retkelle osallistuvasta tulee
täyttää oma lomake. Tiedot tulee ilmoittaa viimeistään retkeä edeltävänä päivänä klo 12.
Kaikkien retkelle osallistuvien tulee esittää puhelimestaan satamaviranomaisille
Morchana -koronasovellus sekä varata mukaan valokuva passin kuvasivusta ja
rokotustodistuksesta. Tutustu ennen retkeä sukeltamisen terveyskyselyyn (lomake
täytetään retkellä). Mikäli vastaat johonkin kohtaan "kyllä", tulee sinun konsultoida
lääkäriä ennen retkeä.
Huom. Retkellä poistutaan Phuketin provinssista, joten retkelle on mahdollista osallistua
aikaisintaan 2. lomaviikolla.

SUKELLUSRETKI RAYA NOI
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Sukella virran vietäväksi upeissa Raya Noin sukelluskohteissa! Sukellusretki sisältää kolme
sukellusta ammattitaitoisen sukellusoppaan kanssa.
Viihtyisä sukellustukialus seilaa Chalongin satamasta Raya Noin sukelluskohteille parissa
tunnissa. Venematkan aikana voit nauttia upeasta merimaisemasta, saat tietoa päivän
sukelluskohteista ja voit valmistella sukellusvarusteet tulevia sukelluksia varten. Ensimmäiselle
sukellukselle hypätään veneestä kohteeseen saavuttaessa ja loput sukellukset suoritetaan
myöhemmin iltapäivällä. Asumaton Raya Noi -saari tarjoaa sukeltajalle jännittäviä
virtasukelluksia ja syvempiä vesiä, joiden vuoksi retki soveltuu hieman kokeneemmille
sukeltajille. Saari on yksi Phuketin saaren yleisimmistä sukelluskohteista, joissa vastaasi
saattaa uida valashaita ja mantarauskuja.
Sukellusten välissä nautit maittavan lounaan. Paluumatkalla voit muistella kokemaasi kylmien
virvokkeiden äärellä. Retken järjestää yhteistyökumppanimme, suomalainen sukelluskeskus
Raya Divers.
Kesto:

koko päivä (n. klo 6.30–17)

Hinta:

n. 153 €/hlö, ei lapsialennusta. Osallistujien alaikäraja on 10 vuotta.

Sisältää:

kolme sukellusta, sukellusvarusteet, lounaan, hedelmiä ja juomavettä.

Lisämaksusta
:
edestakainen kuljetus (n. 400 THB/hlö), varataan ennakkoon kohteessa ja maksetaan
retkellä käteisellä tai kortilla. Muut ruokajuomat maksetaan retkellä.
Opastus

suomeksi

:
Retkipäivä

Talven 2021–2022 retkipäivä on keskiviikko.

:
Huomioitavaa
:
Suu-nenäsuojainta tulee käyttää retken ajan. Varaa mukaan oma suojain. Osallistujilla
tulee olla suoritettuna vähintään sukelluksen jatkokurssi (PADI Advanced Open Water
Diver tai vastaava). Retkelle osallistuminen vaatii ennakkotietojen ilmoittamista. Ilmoita
retkivarauksen jälkeen osallistujien tiedot täällä. Jokaisesta retkelle osallistuvasta tulee
täyttää oma lomake. Tiedot tulee ilmoittaa viimeistään retkeä edeltävänä päivänä klo 12.
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Kaikkien retkelle osallistuvien tulee esittää puhelimestaan satamaviranomaisille
Morchana -koronasovellus sekä varata mukaan valokuva passin kuvasivusta ja
rokotustodistuksesta. Tutustu ennen retkeä sukeltamisen terveyskyselyyn (lomake
täytetään retkellä). Mikäli vastaat johonkin kohtaan "kyllä", tulee sinun konsultoida
lääkäriä ennen retkeä.

SUKELLUSRETKI RAYA YAI
Sukella Raya Yain värikkäisiin vesiin! Sukellusretki sisältää kaksi sukellusta ammattitaitoisen
sukellusoppaan kanssa. Raya Yain sukelluskohteet sopivat kaiken tasoisille sukeltajille.
Viihtyisä sukellustukialus seilaa Chalongin satamasta sukelluskohteille Raya Yain saaren
läheisyyteen. Matkan aikana voit nauttia upeasta merimaisemasta, saat tietoa päivän
sukelluskohteista ja voit valmistella sukellusvarusteet tulevia sukelluksia varten. Ensimmäiselle
sukellukselle hypätään veneestä kohteeseen saavuttaessa ja toinen sukellus suoritetaan
myöhemmin iltapäivällä. Sukellusten välissä nautit maittavan lounaan. Paluumatkalla voit
muistella kokemaasi kylmien virvokkeiden äärellä.
Sukellusretki toteutetaan Snorklaussafari -retken yhteydessä, joten voit viettää lomapäiväsi
yhdessä perheesi tai ystäviesi kanssa. Ota seurueesi mukaan snorklaamaan, uimaan tai
maisemia ihailemaan. Retken järjestää yhteistyökumppanimme, suomalainen sukelluskeskus
Raya Divers.
Kesto:

koko päivä (n. klo 7.30–17)

Hinta:

n. 127 €/hlö, ei lapsialennusta. Osallistujien alaikäraja on 10 vuotta.

Sisältää:
kaksi sukellusta, sukellusvarusteet, snorklausvälineet, lounaan, hedelmiä ja juomavettä.
Lisämaksusta
:
edestakainen kuljetus (n. 400 THB/hlö), varataan ennakkoon kohteessa ja maksetaan
retkellä käteisellä tai kortilla. Muut ruokajuomat maksetaan retkellä.
Opastus

suomeksi

:
Retkipäivä

Talven 2021–2022 retkipäivä on lauantai.
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:
Huomioitavaa
:
Suu-nenäsuojainta tulee käyttää retken ajan. Varaa mukaan oma suojain. Osallistujilla
tulee olla suoritettuna vähintään sukelluksen peruskurssi (PADI Open Water Diver tai
vastaava). Retkelle osallistuminen vaatii ennakkotietojen ilmoittamista. Ilmoita
retkivarauksen jälkeen osallistujien tiedot täällä. Jokaisesta retkelle osallistuvasta tulee
täyttää oma lomake. Tiedot tulee ilmoittaa viimeistään retkeä edeltävänä päivänä klo 12.
Kaikkien retkelle osallistuvien tulee esittää puhelimestaan satamaviranomaisille
Morchana -koronasovellus sekä varata mukaan valokuva passin kuvasivusta ja
rokotustodistuksesta. Tutustu ennen retkeä sukeltamisen terveyskyselyyn (lomake
täytetään retkellä). Mikäli vastaat johonkin kohtaan "kyllä", tulee sinun konsultoida
lääkäriä ennen retkeä.

SUKELLUSKOKEILU
Haluaisitko kokeilla, miltä sukeltaminen ja paineilman hengittäminen pinnan alla tuntuu? Yhden
päivän elämys on loistava vaihtoehto, kun haluat kokea jotain uutta.
Sukelluskokeilu toteutetaan Raya Yain -saaren henkeäsalpaavissa maisemissa ja kirkkaissa
vesissä. Venematkan aikana opit sukelluksen perustiedot ja -taidot ja perille saavuttuasi
harjoittelet sukellustaitoja matalassa vedessä ja kokeilet hengittämistä laitteilla. Harjoitusten
jälkeen pääset kokeilemaan sukeltamisen saloja läheiselle koralliriutalle yhdessä kouluttajan
kanssa. Koralliriutan syvyys on enintään 8–9 metriä. Jos innostut lajista enemmän, voit
osallistua jo retken aikana lisämaksusta toiseen sukellukseen tai jatkaa helposti PADI
sukelluksen peruskurssille.
Sukelluskokeilu toteutetaan maanantaisin Snorklaussafarin yhteydessä, joten voit viettää
lomapäiväsi yhdessä perheesi tai ystäviesi kanssa. Ota seurueesi mukaan snorklaamaan,
uimaan tai maisemia ihailemaan. Retken järjestää yhteistyökumppanimme, suomalainen
sukelluskeskus Raya Divers.
Kesto:

koko päivä (n. klo 7.30–17)

Hinta:

n. 127 €/hlö, ei lapsialennusta. Osallistujien alaikäraja 10 vuotta.
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Sisältää:
yhden sukelluksen, sukellusvarusteet, teoriatunnin, lounaan, hedelmiä ja juomavettä.
Lisämaksusta
:
edestakainen kuljetus (n. 400 THB/hlö), varataan ennakkoon kohteessa ja maksetaan
retkellä käteisellä tai kortilla.
Opastus

suomeksi

:
Retkipäivä
:
Talven 2021–2022 retkipäivä on 31.12.2021 asti maanantai, 1.1.2022 alkaen maanantai
ja torstai.
Huomioitavaa
:
Suu-nenäsuojainta tulee käyttää retken ajan. Varaa mukaan oma suojain. Retkelle
osallistuminen vaatii ennakkotietojen ilmoittamista. Ilmoita retkivarauksen jälkeen
osallistujien tiedot täällä. Jokaisesta retkelle osallistuvasta tulee täyttää oma lomake.
Tiedot tulee ilmoittaa viimeistään retkeä edeltävänä päivänä klo 12. Kaikkien retkelle
osallistuvien tulee esittää puhelimestaan satamaviranomaisille Morchana -koronasovellus
sekä varata mukaan valokuva passin kuvasivusta ja rokotustodistuksesta. Tutustu ennen
retkeä sukeltamisen terveyskyselyyn (lomake täytetään retkellä). Mikäli vastaat johonkin
kohtaan ”kyllä”, tulee sinun konsultoida lääkäriä ennen retkeä. 8–9-v. lapsi voi suorittaa
sukelluskokeilun meren sijasta altaalla, varataan ja maksetaan kohteessa.

SUKELLUKSEN PERUSKURSSI, 3 PÄIVÄÄ
Suorita laitesukelluksen peruskurssi kolmessa päivässä Phuketin lämpimissä vesissä! Luvassa
on kolme peräkkäistä päivää hauskaa opiskelua, käytännön harjoittelua ja sukellusta.
Kurssin aikana tehdään teoriatehtävien ja matalan veden harjoitusten lisäksi avovesisukelluksia,
joiden aikana harjoittelet kurssilla oppimiasi taitoja samalla tutustuen Raya Yain upeisiin
sukelluskohteisiin. Teoriaosuuteen sisältyy harjoitustehtäviä ja loppukoe.
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Kurssin läpäistyäsi saat kansainvälisen sukelluslisenssin (PADI Open Water Diver), joka
oikeuttaa sinut sukeltamaan eri sukelluskohteissa ympäri maailman. Retken järjestää
yhteistyökumppanimme, suomalainen sukelluskeskus Raya Divers.
Kesto:

3 päivää (n. klo 8–17/päivä)

Hinta:

n. 464 €/hlö, ei lapsialennusta. Osallistujien alaikäraja on 10 vuotta.

Sisältää:
sukellusvarusteet, teoriatunnit, materiaalit, sukellussertifikaatin, lounaan kurssipäivinä,
hedelmiä ja juomavettä.
Lisämaksusta
:
edestakainen kuljetus (n. 400 THB/hlö), varataan ennakkoon kohteessa ja maksetaan
retkellä käteisellä tai kortilla.
Opastus

suomeksi tai englanniksi

:
Retkipäivä

Talvella 2021–2022 kurssin aloituspäivä on keskiviikko, kurssipäivät ovat ke–pe.

:
Huomioitavaa
:
Suu-nenäsuojainta tulee käyttää retken ajan. Varaa mukaan oma suojain. Retkelle
osallistuminen vaatii ennakkotietojen ilmoittamista. Ilmoita retkivarauksen jälkeen
osallistujien tiedot täällä. Jokaisesta retkelle osallistuvasta tulee täyttää oma lomake.
Tiedot tulee ilmoittaa viimeistään retkeä edeltävänä päivänä klo 12. Kaikkien retkelle
osallistuvien tulee esittää puhelimestaan satamaviranomaisille Morchana -koronasovellus
sekä varata mukaan valokuva passin kuvasivusta ja rokotustodistuksesta. Tutustu ennen
retkeä sukeltamisen terveyskyselyyn (lomake täytetään retkellä). Mikäli vastaat johonkin
kohtaan "kyllä", tulee sinun konsultoida lääkäriä ennen retkeä.

SUKELLUKSEN JATKOKURSSI, 2 PÄIVÄÄ
Kartuta sukellustaitojasi kahden päivän jatkokurssilla ja tule yhä varmemmaksi sukeltajaksi.
Kurssi suoritetaan Raya Yain vesissä kahden peräkkäisen päivän aikana.

aurinkomatkat.fi
Tulostettu 04.07.2022. ©Aurinkomatkat Tiedot sitoumuksetta, oikeus muutoksiin pidätetään.

Kurssin aikana teet yhteensä viisi sukellusta kouluttajan johdolla: syväsukelluksen ja
navigaatiosukelluksen sekä kolme valitsemaasi seikkailusukellusta. Kerää kokemuksia oman
mielenkiintosi mukaan esimerkiksi vedenalaisen valokuvauksen parissa, virtasukelluksella,
hylkysukelluksella, kalojen tunnistamisella tai nosteen hallintaan keskittyvällä sukelluksella.
Teoriaopetusta tai loppukokeita kurssilla ei ole, opiskelet itsenäisesti ja suoritat kertaustehtäviä
ennen jokaista sukellusta.
Saat kurssista PADI Advanced Open Water Diver -luokituksen, joka oikeuttaa sinut
sukeltamaan jopa 30 metrin syvyyteen asti yhdessä toisen sukeltajan kanssa. Kurssin jälkeen
voit myös osallistua muihin jatkokoulutusohjelmiin. Retken järjestää yhteistyökumppanimme,
suomalainen sukelluskeskus Raya Divers.
Kesto:

2 päivää (n. klo 7.30–17/päivä)

Hinta:

n. 464 €/hlö, ei lapsialennusta. Osallistujien alaikäraja on 12 vuotta.

Sisältää:
sukellusvarusteet, teoriatunnit, materiaalit, sukellussertifikaatin, lounaan kurssipäivinä,
hedelmiä ja juomavettä.
Lisämaksusta
:
edestakainen kuljetus (n. 400 THB/hlö), varataan ennakkoon kohteessa ja maksetaan
retkellä käteisellä tai kortilla.
Opastus

suomeksi tai englanniksi

:
Retkipäivä
:
Talvella 2021–2022 kurssin aloituspäivä on 31.12.2021 asti perjantai, kurssipäivät ovat
perjantai ja lauantai, 1.1.2022 alkaen kurssin aloituspäivä on lauantai, kurssipäivät
lauantai ja sunnuntai.
Huomioitavaa
:
Suu-nenäsuojainta tulee käyttää retken ajan. Varaa mukaan oma suojain. Osallistujalla
tulee olla suoritettuna vähintään sukelluksen peruskurssi (PADI Open Water Diver tai
vastaava). Retkelle osallistuminen vaatii ennakkotietojen ilmoittamista. Ilmoita
retkivarauksen jälkeen osallistujien tiedot täällä. Jokaisesta retkelle osallistuvasta tulee
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täyttää oma lomake. Tiedot tulee ilmoittaa viimeistään retkeä edeltävänä päivänä klo
12. Kaikkien retkelle osallistuvien tulee esittää puhelimestaan satamaviranomaisille
Morchana -koronasovellus sekä varata mukaan valokuva passin kuvasivusta ja
rokotustodistuksesta. Tutustu ennen retkeä sukeltamisen terveyskyselyyn (lomake
täytetään retkellä). Mikäli vastaat johonkin kohtaan "kyllä", tulee sinun konsultoida
lääkäriä ennen retkeä.

BUSSIKULJETUS LENTOASEMALTA HOTELLILLE
Matkusta vaivattomasti lentoasemalta hotelliisi Aurinkomatkojen maksullisella
bussikuljetuksella. Yhdistelmämatkoilla lentokenttäkuljetukset sisältyvät matkan hintaan.
Hinta
Lomakohteesta riippuen 12–30 €/aikuinen, 6–15 € / lapsi 2–17-v. Alle 2-vuotiaat lapset
matkustavat lentokenttäkuljetuksessa veloituksetta. Tarkan hinnan näet varausta tehdessäsi.
Bussikuljetuksemme ovat aina meno-paluu-kuljetuksia, jotka voit ostaa varauksen yhteydessä,
Omalomasta tai Aurinkomatkat-sovelluksesta viimeistään lähtöä edeltävänä iltana.
Jos sinulla on erikoismatkatavaroita esim. golfbagi (poislukien lastenrattaat), ota yhteys
asiakaspalveluumme varmistaaksesi erikoismatkatavaralle paikan kuljetuksessa.

YKSITYINEN LENTOKENTTÄKULJETUS
Tässä kohteessa voit matkustaa lentoasemalta hotelliisi nopeasti ja mukavasti myös
yksityiskuljetuksella, jonka tarkemmat hintatiedot löydät tehdessäsi varausta. Autoon mahtuu
1 matkalaukku / hlö.
Yksityiset lentokenttäkuljetuksemme ovat aina meno-paluu-kuljetuksia, jotka voit ostaa
varauksen yhteydessä, Omalomasta, Aurinkomatkat-sovelluksesta tai asiakaspalvelusta
viimeistään 5 päivää ennen matkaa.

Thaimaa
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Matkat Thaimaa
Lue lisää Thaimaan maahantulorajoituksista ja lomakohteiden ohjeistuksista.
Thaimaan matkailu helpottuu! Matkailu on avautunut täysin rokotetuille ja asiakkaitamme
onkin jo lomailemassa tropiikissa. Olemme tiiviisti yhteydessä Thaimaan viranomaisiin ja
julkaisemme sivuillamme päivitettyjä tietoja matkustusrajoituksista ja -ohjeistuksista tarkempia
tietoja saatuamme. Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin Thaimaan matkailusta.
Thaimaan matkat ovat täynnä lämpöä ja iloista tunnelmaa. Pitkät rannat, herkullista ruokaa
tarjoilevat hiekkarantojen ravintolat, hauskojen hetkien harrastukset ja rento yöelämä
houkuttelevat loman viettoon Hymyjen maahan ja Thaimaan matkakohteisiin.
Thaimaan hotellit kattavat eteesi valikoiman, josta löytyy sopiva vaihtoehto niin yksin, kaksin,
lasten kanssa kuin kaveriporukalla matkaaville. Retket vievät paikkoihin, jotka painuvat mieleen
ikiajoiksi. Yhteistyökumppanimme Raya Divers opastaa sukelluksen saloihin ja vie sukeltamaan
uskomattomiin paikkoihin.

THAIMAAN MATKAKOHTEET
Finnairin Bangkokin-lennot vievät sinut Thaimaan matkalle viettämään ikimuistoista lomaa. ChaAm viihtyisine hotelleineen on kuin luotu lepolomaan. Hua Hin, aito thaimaalainen lomakaupunki
houkuttelee kalaravintoloillaan ja golfkentillään. Pattaya on rento ja monipuolinen lomakeskus.
Rayong on ihannekohde rauhaa rakastaville ja lasten kanssa lomaileville.
Thaimaan matkoihin kuuluvat myös paratiisirannat. Khao Lak, Koh Lanta, Krabi, Klong Muang
ja Khanom sekä Phuketin kohteet Bangtao Beach, Karon Beach ja Kata Beach, Laguna Phuket,
Patong Beach, Rawai Beach, Nai Yang Beach ja Mai Khao ovat lapsille, ja miksipä ei
varttuneimmillekin, unelmien hiekkalaatikoita. Nauti leppoisasta rantalomasta tai
vauhdikkaammista harrastuksista, kuten golf, sukellus tai kiipeily.
Kun haluat nähdä kerralla enemmän, valintasi on yhdistelmämatkat. Lähde tekemään ostokset
suurkaupungin sykkeeseen pääkaupunki Bangkokiin, ja vietä sen jälkeen rentouttavaa
rantalomaa yhdistelmämatkalla Bangkok–Cha-Am, Bangkok–Hua Hin, Bangkok–Pattaya ja
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Bangkok–Rayong. Thaimaan yhdistelmämatkaasi voit valita myös kaksi rantalomakohdetta:
Krabi–Khao Lak, Krabi–Koh Lanta, Kata Beach–Khao Lak ja Patong Beach–Khao Lak sekä
Bangkok–Krabi.

COVID-19:N VAIKUTUKSET LOMAASI
COVID-19:N VAIKUTUKSET TALVIKAUDELLA 2022–2023
COVID-19-pandemia voi vaikuttaa yhä matkustamiseen ja eri lomakohteiden toimintaan.
Huomioithan, että matkustaminen voi edellyttää koronapassia, ja/tai negatiivista testitulosta
sekä terveystietolomaketta. Matkustaja vastaa vaadittavien todistusten hankkimisesta ja
mahdollisista todistusten aiheuttamista lisäkustannuksista.
Tarkistamme ja päivitämme tarvittaessa tarkemmat tiedot matkustusmuodollisuuksista tälle
sivulle ennen matkustuskauden alkua. Jos sinulla on voimassa oleva matkavaraus ja
maahanpääsyn rajoituksiin tulee oleellisia muutoksia, saat tiedon päivitetyistä maahantuloohjeista matkavahvistuksella olevaan sähköpostiin.
Voit seurata matkustusrajoituksia maan viranomaisten sivuilta.

TIETOA COVID-19:N VAIKUTUKSISTA LOMAASI
COVID-19-pandemia vaikuttaa yhä matkustamiseen ja eri lomakohteiden toimintaan myös
Thaimaassa. Paikalliset viranomaiset ovat asettaneet ohjeistuksia ja rajoituksia estämään
viruksen leviämistä sekä turvaamaan ihmisten terveyttä, ja turvallisuutta niin paikallisten kuin
lomailijoiden kesken.
Tältä sivulta voit seurata matkakohteesi ajankohtaisia tietoja ja ohjeistuksia. Mikäli sinulla on
matka varattuna, saat näistä tiedon myös henkilökohtaisesti matkasi lähestyessä. Eri maiden
matkustusohjeet ja turvallisuuskäytännöt koronan suhteen voivat vaihtua nopeastikin, tarkista
viimeisin tieto näiltä sivuilta juuri ennen matkaasi.
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Tällä sivulla ilmoitetut tiedot koskevat Suomen kansalaisia. Muiden maiden kansalaisten tulee
itse tarkistaa kohdemaan vaatimukset ja matkustusrajoitukset. Information for non-Finnish
citizens: If you are not a Finnish citizen, please note that you will need to check travel
requirements of the destination country from the nearest embassy.
Sivun tiedot ovat voimassa toistaiseksi ja päivitetään tarvittaessa. Päivitetty 21.3.2022.
Tutustu tämän sivun tietojen lisäksi myös usein kysyttyihin kysymyksiin Thaimaan matkailusta.
Huom. Thaimaan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että 1.2.2022 alkaen on jälleen mahdollista
hakea Thailand Pass -matkustuslupaa Test & Go -ohjelman mukaisesti jopa 60 vrk ennen
matkan alkua. Tällä sivulla ilmoitetut vaatimukset ja ohjeistukset ovat tehty
Aurinkomatkapaketteihimme soveltuvan Sandbox -ohjelman mukaisesti. On hyvä huomioida,
että Thaimaan viranomaiset ovat ilmoittaneet voivansa lakkauttaa Test & Go -ohjelman milloin
tahansa tautitilanteen niin edellyttäessä. Mikäli haet matkustuslupaa Test & Go -ohjelman
mukaisesti, tarkista ajankohtaiset maahantuloon liittyvät rajoitukset Thaimaan suurlähetystön
sivuilta. Mahdollisista Test&Go -ohjelmasta aiheutuvista lisäkustannuksista vastaa matkustaja
itse.

Tärkeää tietoa
Thaimaan viranomaiset ovat asettaneet saapuville matkustajille vaatimuksia. Maahan Sandboxohjelmalla saapuvilta matkustajilta edellytetään tämänhetkisen tiedon mukaan seuraavia:
1) Rokotustodistus täydestä rokotussarjasta kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä. Rokotussarjan
viimeisimmästä rokoteannoksesta tulee olla vähintään 14 vrk. Todistus yhden rokotusannoksen
saamisesta riittää, jos matkustaja pystyy todistamaan sairastaneensa COVID-19-taudin matkaa
edeltävän 3 kuukauden sisällä ja saaneensa tämän jälkeen rokotussarjansa 1. rokoteannoksen
vähintään 14 vrk ennen matkan alkamista. Rokottamaton alle 18-vuotias voi matkustaa
ilman rokotustodistusta rokotetun vanhemman/huoltajan seurassa. Ilman vanhempaa
/huoltajaa matkustavalla 12–17-vuotiaalla tulee olla rokotustodistus vähintään
rokotussarjansa 1. rokotteesta. Viranomaisten hyväksymät rokotevalmisteet ovat: Vaxzevria
(AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BionTech), CoronaVac (Sinovac), Janssen
(Johnson&Johnson), Spikevax (Moderna), COVILO (Sinopharm) ja Gamaleya (Sputnik V).

aurinkomatkat.fi
Tulostettu 04.07.2022. ©Aurinkomatkat Tiedot sitoumuksetta, oikeus muutoksiin pidätetään.

Huom. Helmikuusta 2022 lähtien koronarokotustodistuksen hyväksyntäaika on 9 kuukautta
(270 vrk) toisen rokoteannoksen jälkeen. Kolmannen rokoteannoksen jälkeen rajoitusta
voimassaolon suhteen ei ole. Lue lisää Omakannasta.
2) Matkan alkaessa korkeintaan 72 t vanha negatiivinen RT-PCR-testitulos kaikilta 6 vuotta
täyttäneiltä matkustajilta. Huom. COVID-19-taudin vähintään 14 vrk* ja enintään 3 kk ennen
matkan alkua sairastanut voi esittää lentokentällä todistuksen sairastetusta taudista, mikäli
testitulos näyttää positiivista. Tällä todistuksella pääsee matkalle positiivisesta tuloksesta
huolimatta. *) 14 vrk aika lasketaan ensimmäisen positiivisen PCR-testin näytteenottopäivästä,
joka on päivä numero 0.
3) Matkustajatietolomake, Thailand Pass. Kaikkien maahan saapuvien tulee täyttää lomake
osoitteessa: https://tp.consular.go.th/. Lomake tulee täyttää vähintään 7 päivää ennen matkan
alkua. Alle 18-vuotiaan voi lisätä vanhemman/huoltajan lomakkeelle.
4) Matkavakuutus, joka korvaa myös COVID-19-tartunnasta aiheutuneita kuluja Thaimaassa
oleskelun ajan vähintään 20 000 Yhdysvaltain dollariin (USD) asti.
5) Koronatestaus Thaimaassa oleskelun aikana kaikenikäisiltä matkustajilta. Matkan aikana
tulee osallistua yhteensä 2 testiin, maahan saavuttaessa RT-PCR-testiin ja 5.–6. lomapäivänä
itse tehtävään antigeenitestiin.
Phuketin lennolla tehtävän RT-PCR-testin hinta on yhteensä n. 2100 THB/hlö eli n. 60
eur/hlö (11.3.2022 kurssin mukaan). RT-PCR-testi maahan saavuttaessa tulee varata ja
maksaa ennakkoon viranomaisten järjestelmän kautta.
6) MorChana-mobiilisovellus
7) Vahvistus hotellivarauksesta SHA Extra Plus -sertifioidussa hotellissa. Phuketin ja Khao
Lakin Sandbox-ohjelman mukaan Thailand Passia haettaessa tulee yöpyminen SHA Extra Plus sertifioidussa hotellissa olla varattuna vähintään 7 yöksi. Aurinkomatka-pakettien hotellit
kuuluvat SHA Extra Plus -sertifioituihin hotelleihin. Mahdollisista poikkeuksista tiedotamme
asiakkaitamme erikseen.
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Matkustaja vastaa vaadittavien dokumenttien ja koronatestien hankkimisesta ja niiden
kustannuksista. Kaikki vaadittavat todistukset tulee esittää paperisena. Digitaalisia
todistuksia tai valokuvia todistuksista ei hyväksytä.

MATKAAN VALMISTAUTUMINEN
Täytä Thailand Pass -matkustajatietolomake ennen matkan alkua osoitteessa: https://tp.
consular.go.th/. Lomake tulee täyttää englanniksi. Suomenkielisen ohjeen lomakkeen
täyttämiseen löydät täältä.
Voit täyttää lomakkeen aikaintaan 30 vrk ja viimeistään 7 vrk ennen matkaa.
Valitse maahan saapumiseen liittyväksi ohjelmaksi The Blue Zone Sandbox.
Mikäli matkasi on yhdistelmämatka, lisää lomakkeelle tiedot ensimmäisen kohteen ja
hotellin mukaan.
Lomakkeen täyttöä varten tarvitset erillisen majoitusvahvistuksen ja majoituksen
varausnumeron, jotka lähetämme varauksella olevaan sähköpostiin n. 7–10 vrk ennen
matkan alkua. Lomakkeelle tulee lisätä liitteeksi myös kuva passin kuvasivusta,
todistukset/kuvakaappaukset saaduista rokoteannoksista, EU-rokotustodistus,
mahdollinen todistus sairastetusta koronavirustaudista, vakuutustodistus sekä maksukuitti
/varausvahvistus maahan saapumisen yhteydessä tehtävästä koronatestistä ja
mahdollisesti omatoimisesti järjestettävistä lentokenttäkuljetuksista. Lomakkeelle
lisättävät liitteet tulee olla joko JPG-, JPEG- tai PNG-muodossa, poikkeuksena ”Additional
documents” -kohtaan lisättävät todistukset (mm. varatun RT-PCR-testin kuitti), jotka tulee
olla PDF-muodossa.
Lomakkeen lähetettyäsi saat viranomaisilta n. 3–7 vrk kuluessa sähköpostiin
vahvistuksen lomakkeen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hyväksytyn vastauksen
yhteydessä saat matkalla vaadittavan QR-koodin, joka tulee esittää paperille tulostettuna
lentoyhtiölle sekä viranomaisille maahan saavuttaessa. Huomioi, että on suositeltavaa
välttää Hotmail- ja Outlook-sähköpostiosoitteita, niissä ilmenneiden viivästysten vuoksi.
Thailand Pass -hakemuksen täytön jälkeen hakemuksen tilan voi tarkistaa osoitteessa
https://tp.consular.go.th/, kohdassa "Check your request status and edit your submission".
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Huom. Mikäli lomakkeelle ilmoittamasi menolentosi muuttuu, sallitaan muutos seuraavin
ehdoin: uuden lennon tulee saapua 72 t sisällä ilmoitetun alkuperäisen lennon
saapumisesta ja maahanpääsyyn vaadittavien todistusten tulee vastata alkuperäiselle
Thailand Pass -lomakkeelle lisättyjä todistuksia.
Tallenna ja tulosta rokotustodistus Omakannasta. Huomioithan, että Thailand Pass lomakkeelle tulee liittää todistukset/kuvakaappaukset saaduista rokoteannoksista ja
viimeisimmän rokoteannoksen kohdalle EU-rokotustodistus sekä QR-koodi. Tiedot ovat on
saatavilla joko Omakannasta tai Maisa.fi -palvelusta (HUSin sairaanhoitopiiri). Varmista, että
rokotussarjasi viimeisestä rokoteannoksesta on vähintään 14 vrk ennen matkan alkua. Mikäli
rokotussarja sisältää vain yhden rokoteannoksen (Janssen/Johnson&Johnson), riittää todistus
ensimmäisestä rokotuksesta.
Lataa puhelimeen jo ennen matkaa MorChana-mobiilisovellus App Storesta tai Google Play kaupasta. Sovelluksen käyttöönotto edellyttää Thailand Pass -lomakkeesta saatua QR-koodia
/ID-numeroa. Jokaisen aikuisen matkustajan tulee ladata puhelimeensa oma sovellus. Sovellus
tulee säilyttää puhelimessa maassa oleskelun ajan. Sovelluksen käyttöönotossa on ilmennyt
ongelmia. Maahanpääsyyn kuitenkin riittää, että sovellus on ladattu matkustajan puhelimeen.
Varaa aika ennen matkaa tehtävään koronatestiin (RT-PCR-testi). Huomioi, että testitulos saa
olla korkeintaan 72 t vanha matkan alkaessa. Negatiivisesta testituloksesta vaaditaan
englanninkielinen todistus.
Varaa ja maksa Thaimaassa tehtävä RT-PCR-testi ennakkoon viranomaisten järjestelmän
kautta. Sivuille tulee rekisteröityä käyttäjäksi, jonka jälkeen voi siirtyä varaamaan ja maksamaan
testin. Varausta varten tarvitset passinnumeron sekä menolennon tiedot. Suomenkielisen
ohjeen varaamiseen ja maksamiseen löydät täältä.
Tulosta maahantulolomake (T8) täältä. Täytä lomake ja ota se mukaan matkalle. Lomake tulee
esittää pyydettäessä lentoaseman virkailijoille.
Varaa matkalle mukaan paperisena versiona Aurinkomatkojen varausvahvistus, SHA Extra
Plus -hotellivarausvahvistus, Thailand Pass -lomakkeesta saamasi QR-koodi, englanninkielinen
testitodistus ennen matkaa tehdystä RT-PCR-testistä, kuitti/vahvistus ennakkoon maksetusta
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koronatestistä Thaimaassa, maahantulolomake (T8) ja useampi kopio passin kuvasivusta sekä
rokotustodistuksesta ja matkavakuutuksesta. Varaudu pyydettäessä esittämään kaikki
todistukset matkan eri vaiheissa, myös hotelliin sisäänkirjautuessa. Tulosta kaikki todistukset
niiden alkuperäisessä muodossa.
Lisätietoja:
Thaimaan suurlähetystö, Royal Thai Embassy, Helsinki, Finland, https://helsinki.thaiembassy.
org, sähköposti: visa@thaiembassy.fi, p. +358 9 612 26415, puhelinpalvelun aukioloajat ma–pe
klo 9–12 ja 13–16.30 (muutokset mahdollisia).

MATKALLE LÄHTÖ JA KOHTEESEEN SAAPUMINEN
Varaudu esittämään paperiset todistukset jo Helsinki-Vantaan lentoasemalla lähtöselvityksen
yhteydessä. Lähtöselvityksen yhteydessä tulee esittää Aurinkomatkojen varausvahvistus tai
lentolippu myös paluulennosta.
Thaimaahan saavuttaessa tulee lentoaseman virkailijoille esittää Thailand Pass -lomakkeesta
saatu QR-koodi. Maahan saapumisen yhteydessä tulee osallistua koronatestiin (RT-PCR-testi
kaikille 6 vuotta täyttäneille ja sylkinäytetesti alle 6-vuotiaille). Maahantulopisteessä
matkustajasta otetaan kasvokuva sekä sormenjäljet. Lentoasemalla on ruumiinlämmön mittaava
kamera, joka mittaa matkustajien lämpötilan maahan saavuttaessa. Lämpötila saa olla
korkeintaan 37,3 astetta. Huomioi, että tällä hetkellä lentoasemalla ei ole mahdollisuutta
ostoksiin. Lentoasemalta tulee siirtyä suoraan varattuun SHA Plus -sertifioituun kuljetukseen.
Hotelliin saavuttaessa tulee varautua sisäänkirjautumisen yhteydessä esittämään QR-koodi
sekä kaikki maahan tullessa esitetyt todistukset. Maahan saapumisen yhteydessä tehdyn testin
tulosta tulee odottaa omassa hotellihuoneessa, tarkemmat käytännöt vaihtelevat kohteittain:
Phuketissa ja Khao Lakissa testin tulosta tulee odottaa omassa hotellihuoneessa.
Huoneesta ei tule poistua, mutta huoneen parvekkeelle/terassille on sallittua mennä.
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Huonepalvelusta on mahdollista tilata syötävää huonelaskulle. Testitulos valmistuu n. 8–
24 t kuluessa testistä. Negatiivisen testituloksen saavuttua, voi poistua huoneesta ja
lähteä vapaasti liikkeelle.
Testitulos ilmoitetaan joissain hotelleissa hotellin vastaanottoon, josta se ilmoitetaan asiakkaalle
huoneeseen. Vaihtoehtoisesti tuloksen voi tarkistaa myös itse lentoasemalta saatavalla QRkoodilla, ATGenes -verkkosivustolta tai Thailand PSAS-järjestelmästä. ATGenes -sivusto vaatii
rekisteröitymisen, jonka jälkeen testituloksen voi tarkistaa passin numerolla ja
sähköpostiosoitteella. Rekisteröidy sivuston käyttäjäksi täällä. Thailand PSAS-järjestelmässä
valitse kohta "Check you appointment ja seuraavalla sivulla paina kolmea allekkaista viivaa ja
sen jälkeen "View result". Lisää passin numero ja kansallisuus nähdäksesi tuloksen. Mikäli
saamasi testitulos on positiivinen, noudata viranomaisten karanteenivaatimuksia ja ohjeistuksia.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET KOHTEESSA
Lämmönmittaukset
Lentoasemilla on ruumiinlämmön mittaavia kameroita, jotka mittaavat matkustajien lämpötilan
maahan saavuttaessa. Lämpötila saa olla korkeintaan 37,3 astetta. Myös hotelleissa
lämmönmittaukset ovat yleisiä.
Paikallinen koronasovellus
Jokaisen aikuisen matkustajan tulee ladata puhelimeensa paikallinen koronajäljityssovellus
MorChana. Suosittelemme lataamaan tämän jo ennen matkaa App Storesta tai Google Play kaupasta. Sovellus tulee säilyttää puhelimessa koko maassa oleskelun ajan.
Mahdollisten viranomaistarkastusten vuoksi puhelinta tulee pitää mukana kohteessa liikkuessa.
Puhelimen lisäksi mukana tulee olla myös passikopio ja rokotustodistus mahdollisten
sovelluksen virhetilanteiden varalta. Sovellusta saatetaan edellyttää joidenkin palvelupaikkojen
sisäänkäyntien yhteydessä ja esim. satamassa meriretkille lähdettäessä sekä eri provinssien
välillä liikkuessa. Hotellit saattavat pyytää asiakkaita ilmoittautumaan vastaanotossa kerran
päivässä ja näyttämään sovelluksestaan QR-koodin. Käytäntö voi vaihdella
hotelleittain. Sovellus vaatii toimiakseen verkkoyhteyden.
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Koronatestaus kohteessa
Matkan aikana tulee osallistua kahteen testiin, maahan saavuttaessa RT-PCR-testiin ja 5.
–6. lomapäivänä itse tehtävään antigeenitestiin. Kaikki 6 vuotta täyttäneet matkustajat
osallistuvat RT-PCR- ja antigeenitestiin, alle 6-vuotiaat voivat osallistua myös sylkinäytetestiin.
Phuket ja Khao Lak: Sandbox-ohjelmalla maahan saapuvat matkustajat varaavat
maahan saapumisen yhteydessä tehtävän RT-PCR-testin itse viranomaisten järjestelmän
kautta. Itse tehtävä antigeenipikatesti (ATK, Rapid Antigen Test) tulee hankkia apteekista
tai minimarketista (hinta n. 150–250 THB/testi), tai vaihtoehtoisesti tuoda mukana jo
Suomesta. Huom. 6 vuotta täyttäneiden testistä käytetään termiä "Nasal Swab" ja alle 6
vuotiaiden sylkitestistä "Saliva Test". Antigeenitestin tulos tulee rekisteröidä MorChanasovellukseen tai esittää hotellin vastaanottoon, josta se rekisteröidään viranomaisten
järjestelmään.
Suu-nenäsuojaimen käyttö
Suu-nenäsuojaimen käyttöä edellytetään julkisissa sisätiloissa, kulkuneuvoissa (myös
yksityisautoissa, joissa on enemmän kuin 1 hlö) sekä ulkona liikuttaessa. Uima-altaalla ja
rannalla aurinkoa ottaessa maskia ei edellytetä. Suu-nenäsuojaimen käyttämättä jättäminen voi
johtaa sakkoihin. Varaa mukaan suojaimet kaikille matkaseurueesi jäsenille, myös lapsille.
Varaudu käyttämään suu-nenäsuojainta matkan eri vaiheessa niin lentoasemalla, lennon
aikana, perillä lomakohteessa kuin hotellin yleisissä tiloissa kunkin hotellin vaatimusten
mukaisesti. Suojaavampia FFP-hengityssuojaimia kannattaa myös pitää mukana, jotta voit
suojautua tarvittaessa esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä tai mahdollisissa väkijoukoissa.
Turvaväli
Huomioithan riittävän turvavälin lomakohteessa kohdatessasi muita ihmisiä ja liikkuessasi
esimerkiksi julkisilla paikoilla, kulkuneuvoissa, rannoilla, kaupoissa sekä hotellissasi.
Liikkumisrajoitukset
Ei voimassa olevaa ulkonaliikkumiskieltoa. Provinssien välillä liikkuessasi huomioithan
mahdolliset voimassa olevat viranomaismääräykset. Varaudu pyydettäessä esittämään
MorChana-sovellus, passikopio ja rokotustodistus liikkuessasi provinssien välillä.
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Lentokenttäkuljetukset
Suu-nenäsuojaimen käyttöä edellytetään lentokenttäkuljetuksissa kaikilta 2 vuotta täyttäneiltä.
Huomioithan, että paikallisista rajoituksista johtuen Aurinkomatkojen oppaat eivät ole mukana
lentokenttäkuljetuksissa.
Palvelut lomakohteessa
Huomioithan, että lomakohteen palvelut voivat olla rajoitetut ja muuttua lyhyelläkin aikavälillä
vallitsevan tilanteen vuoksi.
Rannat
Avoinna, rajoitetuin palveluin. Noudata yleisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia.
Kaupat
Loma-alueilla avoinna rajoitetusti tällä hetkellä, osa suljettu kokonaan. Suuremmissa
kaupungeissa (esim. Phuket Town) kaupat avoinna normaalisti.
Ravintolat, kahvilat, baarit
Loma-alueilla ravintolat avoinna rajoitetusti tällä hetkellä, osa suljettu kokonaan. Suuremmissa
kaupungeissa ravintolat ja kahvilat avoinna rajoitetuin aukioloajoin ja asiakasmäärin. Yökerhot
ovat toistaiseksi suljettu. Alkoholin tarjoilu on sallittua klo 23:een.
Valuutanvaihtopisteet
Avoinna suuremmilla loma-alueilla normaalisti, pienemmillä loma-alueilla (esim. Khao Lak) osa
pisteistä on tällä hetkellä suljettu, myös hotelleissa. On suositeltavaa vaihtaa jonkin
verran valuuttaa jo ennen matkaa. Hotelleissa suositaan korttimaksua käteismaksun sijaan.
Hotellien palvelut
Yleisten tilojen siivousta ja desinfiointia on tehostettu. Huoneiden varustelua on saatettu
muuttaa esimerkiksi poistamalla päivän lehdet korkean hygieniatason ylläpitämiseksi ja eniten
asiakkaiden kosketuksessa olevat esineet kuten ovenkahvat ja valonkatkaisijat desinfioidaan
huolellisesti. Huoneiden siivouksissa voi olla rajoituksia ja huoneet siivotaan esimerkiksi vain
pyydettäessä. Hotellihenkilökunnan hygieniaan kiinnitetään myös erityishuomiota, ja
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henkilökunnan lämpötilaa saatetaan mitata päivittäin.
Hotellien palveluita on voitu rajoittaa tai perua kokonaan. Allasalueella aurinkotuolit on sijoitettu
riittävälle etäisyydelle toisistaan. Hotellien ravintoloissa buffettarjoiluun on myös mahdollisesti
tehty muutoksia ja pyritty järjestämään annokset joko pöytiin tarjoiltuna tai muulla tavalla, joka
suojaa sekä asiakkaita, että henkilökuntaa. Useimmissa hotelleissa suositaan korttimaksua
käteismaksun sijaan, ja osa hotelleista on siirtynyt täysin korttimaksuihin kieltäytyen ottamasta
käteistä rahaa vastaan.
Lomakohteiden hotelleissa seurataan maan viranomaisohjeita ja määräyksiä säännöllisesti ja
tarkasti, jotta palveluntarjontaa ja hotellin toimintatapoja voidaan tarvittaessa muuttaa. Vaikka
maan viranomainen ei olisikaan määräyksillään ohjannut hotellin toimintaa, voidaan hotellissa
silti ottaa käyttöön uusia toimintatapoja suojaamaan sen asiakkaita ja henkilökuntaa, joiden
terveys ja turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.
Hotelleilla on erilaisia käytäntöjä sujuvaan ja turvalliseen sisäänkirjautumiseen. Osa hotelleista
tarjoaa esimerkiksi mahdollisuuden tehdä sisäänkirjautumisen jo ennakkoon internetissä. Mikäli
hotellisi tarjoaa vaihtoehtoisen tavan sisäänkirjautumiseen, lähetämme sinulle tästä tiedon
ennen matkaa. Hotellista riippuen sisäänkirjautumisen yhteydessä saatetaan pyytää täyttämään
erillinen terveystietolomake.
Paikallisviranomaisten ohjeistuksiin ja suosituksiin perustuen emme vie hotelleille
Aurinkomatkojen Lomakansioita. Sen sijaan saat tärkeimmät tiedot hotellistasi ja lomakohteesta
ennen matkaa sähköpostitse.
Mikäli sairastut matkalla
Mikäli sairastut matkalla ja sinulla on koronavirukseen viittaavia oireita, tai tiedät altistuneesi
koronavirukselle, tulee sinun olla välittömästi yhteydessä hotellisi vastaanottoon tai
Aurinkolinjaan. Tämänhetkisen viranomaistiedon mukaan tartunnan saaneet asetetaan 10 vrk:n
karanteeniin ja altistuneet 7 vrk:n karanteeniin. Hotellit noudattavat paikallisten viranomaisten
määräyksiä ja saat heiltä jatko-ohjeet tilanteessa toimimiseen.
Matkavakuutus tulee olla matkalla voimassa turvaamassa sairastumista ennen matkaa tai

aurinkomatkat.fi
Tulostettu 04.07.2022. ©Aurinkomatkat Tiedot sitoumuksetta, oikeus muutoksiin pidätetään.

matkan aikana. Matkavakuutuksen tulee korvata myös COVID-19-tartunnasta aiheutuneita
kuluja vähintään 20 000 Yhdysvaltain dollariin (USD) asti. Eri vakuutusten ja vakuutusyhtiöiden
korvausehdoissa on eroja, joten kannattaa tarkistaa oman vakuutuksen korvausehdot sekä
miten toimia sairaustapauksen sattuessa.
Voit ostaa kauttamme AIG Travel Guard -matkavakuutuksen, joka kattaa myös koronavirukseen
sairastumisesta johtuvat hoitokulut matkan aikana. Taudin hoidosta aiheutuneita hoitokuluja
korvataan matkasairautena. Vakuutus on voimassa riippumatta Suomen ulkoministeriön
matkustussuosituksista. Saat matkaa varten vaadittavan vakuutustodistuksen olemalla
yhteydessä AIG:n asiakaspalveluun sähköpostitse travelguardfinland(a)aig.com. Lisää viestin
yhteyteen vakuutusnumerosi. Suositeltavaa on lähettää sähköpostia vakuutuksenottajan
sähköpostiosoitteesta.
Lisätietoja
Suomi ulkomailla -sivuilla.
Lue myös ohjeemme turvalliseen lomailuun.

KORONATESTITODISTUS NYT EDULLISESTI
Saat asiakkaanamme Pihlajalinnan kautta RT-PCR-testin hintaan 93 €/hlö. Näet listan eri
puolella Suomea sijaitsevista testauspaikoista Pihlajalinnan verkkosivuilla. Varaa testiaika täällä
. Ilmoita ajanvarauksen yhteydessä Finnairin varaustunnus ja varaudu esittämään
Aurinkomatkojen varausvahvistus testauspisteessä. Löydät kuusimerkkisen Finnairin
varaustunnuksen (esim. Y2KP3D) Omalomasta tai matkavahvistuksestasi. Testituloksen saa
noin 24 tunnin kuluessa testistä. Testituloksen yhteydessä saa sähköpostitse englanninkielisen
todistuksen ja testitulos siirtyy myös Omakantaan. Lue lisää Finnairin sivuilta.
Asiakkaanamme pääset ilman lääkärintodistusta kumppanimme PR2You Oy:n kautta RT-PCRtestiin hintaan 99 €/hlö. Testauspaikat sijaitsevat Helsingin Jätkäsaaressa, Lahdessa ja
Ylistarossa. Testauspaikat saattavat vaihdella. Alennushintaiseen testiin oikeuttavan koodin
näet Omalomasta ja Aurinkomatkat-sovelluksesta.
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PALUU SUOMEEN
Finnair ei edellytä koronatodistusta lennoillaan Suomeen. Viranomaiset määrittävät maahan
saapumisen edellytykset, katso alta ohjeet maahan saapumiseen.
Matkustaminen EU- tai Schengen-alueen ulkopuolelta Suomeen on edelleen rajoitettua, mutta
helpotettua täyden rokotussarjan saaneille. Voit saapua maahan, kun jokin seuraavista maahan
saapumisen edellytyksistä toteutuu:
• Olet Suomen kansalainen tai asut Suomessa
• Olet täysin rokotettu vähintään 7 vrk ennen matkaasi Suomeen
Muussa tapauksessa tarkastathan ensin Rajavartiolaitoksen sivuilta, täyttyvätkö Suomeen
saapumisen edellytykset kohdallasi.
EU- tai Schengen-alueen ulkopuolelta saavuttaessa noudatetaan normaaleja
rajamuodollisuuksia sekä passi- ja mahdollisia viisumivaatimuksia.
Mikäli maahantulon edellytykset täyttyvät, voit saapua Suomeen ilman karanteenia ja testausta
maahan saapuessa, kun jokin seuraavista vaihtoehdoista toteutuu kohdallasi:
• Olet täysin rokotettu vähintään 7 vrk ennen paluumatkaasi Suomeen.
• Olet syntynyt vuonna 2007 tai sen jälkeen.
• Sinulla on todistus 6 kk sisällä sairastetusta, mutta jo parantuneesta koronavirusinfektiosta.
• Mikäli olet saanut yhden rokoteannoksen, voit saapua Suomeen ilman ennakkotestiä, mutta
sinun tulee käydä koronavirustestissä 72–120 h kuluttua maahan saapumisesta. Rokote tulee
olla otettuna vähintään 14 vrk ennen paluumatkaa Suomeen.
• Sinulla on todistus negatiivisesta koronavirustestin tuloksesta, minkä lisäksi sinun tulee käydä
uudestaan koronavirustestissä 72–120 h kuluttua maahan saapumisesta.
Mikäli yksikään mainituista vaihtoehdoista ei kohdallasi toteudu, ohjataan sinut
koronavirustestiin maahan saapuessasi.

aurinkomatkat.fi
Tulostettu 04.07.2022. ©Aurinkomatkat Tiedot sitoumuksetta, oikeus muutoksiin pidätetään.

Digitaalisen FINENTRY-palvelun avulla sujuvoitat Suomeen saapumista koronapandemian
aikana. Kirjaudu palveluun ja saat henkilökohtaiset ohjeet maahan saapumiseen.
Travelling from outside of the EU or Schengen area to Finland
Passengers arriving to Finland from outside of the EU and Schengen area are required to show
a valid certificate of a full course of vaccination or proof of recovery from COVID-19 within the
past 6 months, apart from a few exceptions. This requirement applies to those born in 2006 or
earlier. The Border Guard will not require the above-mentioned certificates as a prerequisite for
entry from Finnish citizens, foreign nationals residing permanently in Finland, or persons who
have an essential reason for entry. Please sign in toFINENTRYservice to get personalized
guidance of entry to Finland. For more information here.

THAIMAAN HINTATASO
Hintataso Thaimaassa on Suomen hintatasoa edullisempi. Thaimaa on edullinen lomamaa niin
ruokailun kuin ostosten suhteen.
JÄNNITE
Jännite on 220 V. Välikappaleen saa tarvittaessa lainaksi useimmissa hotelleissa tai sen voi
ostaa kaupasta.
MATKAVALUUTTA
Thaimaan valuutta on baht (THB). Thaimaan bahteja voi vaihtaa Suomessa
valuutanvaihtopisteissä ja rajoitetusti pankeissa. Matkavaluutaksi voi ottaa euroja ja bahteja. On
hyvä selvittää etukäteen pankissa kuinka voi tilata lisää valuuttaa, mikäli rahavarat sattuvat
loppumaan. Pankin faksi- ja puhelinnumero sekä tilinumero ovat tärkeitä!
Päivän kurssi www.forex.fi
SÄHKÖTUPAKKA
Sähköisen tupakan käyttö Thaimaassa ja sähkötupakan tuonti Thaimaahan on kiellettyä.

MATKUSTUSASIAKIRJAT
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Suomen kansalainen tarvitsee Thaimaahan matkustettaessa matkustusasiakirjaksi passin,
jonka tulee olla voimassa 6 kuukautta maahan saapumisesta. Passin tulee olla ehjä.
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia alle 30 vuorokauden matkalle.
Huom. Yli 90 vrk Thaimaassa oleskelevan henkilön tulee välillä poistua maasta saadakseen
jatkoviisumin.
Jos olet ostanut pelkän menolennon Thaimaahan, eikä sinulla ole näyttää Helsinki-Vantaalla
lähtöselvityksessä paluulentolippua, tarvitset viisumin.
Visumservice palvelee Aurinkomatkojen asiakkaita kaikissa viisumiasioissa ma–pe klo 8–16.30.
Visumservicen yhteystiedot:
Kalevankatu 20
00100 HELSINKI
p. 09 348 9621
info@visumservice.fi
Postiosoite:
Visumservice
PL 201
00121 HELSINKI
Visumservicen palveluhinnasto
Hae Thaimaan viisumia Visumservicen kautta »
Important information for non-Finnish citizens
If you are not a Finnish citizen, please note that you may need a visa for the country you are
travelling to. You will need to check your visa requirements from the nearest embassy of the
destination country yourself. Please note that you may also need a transit visa.

PYHÄPÄIVIÄ

aurinkomatkat.fi
Tulostettu 04.07.2022. ©Aurinkomatkat Tiedot sitoumuksetta, oikeus muutoksiin pidätetään.

Pyhäpäiviä
1.1. uudenvuodenpäivä
22.1.2023 kiinalainen uusivuosi
6.4. Chakri-hallitsijasuvun päivä
13.-15.4. Songkhran, astrologisesti laskettu thaimaalaisten uusivuosi
1.5. työnpäivä
23.10. Chulalongkorn-päivä (kuningas Rama V:n kuolinpäivä)
5.12. edesmenneen kuningas Rama IX syntymäpäivä.
10.12. perustuslain päivä
31.12. uudenvuodenaatto

TERVEYS JA TURVALLISUUS
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta saat ajankohtaiset tiedot lomakohteesi
terveystilanteesta ja rokotussuosituksista. Matkailijan terveysoppaaseen pääset tästä.
Ulkoministeriö
Lomamaasi matkustusturvallisuuteen liittyvät ulkoministeriön julkaisemat matkustustiedotteet
löydät Matkustaminen-otsikon alta. Sivuilla on myös lomakohdettasi lähinnä olevan Suomen
edustuston yhteystiedot.

AURINKOMATKAT MUKANA LOMALLASI
Valitessasi Aurinkomatkat saat suomenkielistä palvelua niin ongelmatilanteissa kuin loman
suunnittelussa. Palvelemme sinua puhelimitse Aurinkolinjassa sekä Aurinkomatkat-sovelluksen
chatissa.
Aurinkomatka-pakettikohteessa oppaamme on vastassa lentoasemalla ja valituissa
lomakohteissa tavattavissa myös palvelupisteillä ja retkillä. Kaupunkilomakohteissa saat meihin
aina yhteyden puhelimitse.
Voit tutustua lomakohteesi palveluihin tarkemmin lomakohteen esittelysivulla.
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OMATOIMISUUS LOMALLA
Hotellien ja paikallisten ravintoloiden henkilökunta osaa harvoin suomea ja varsinkin pienissä
lomakohteissa myös englannin kielen taito voi olla heikko.
Asiat hoituvat kuitenkin ilman yhteistä kieltäkin. Mikäli hotellihuoneessasi ilmenee puutteita,
kuten rikkinäinen lamppu, vuotava wc, wc-paperi puuttuu tms., ilmoita siitä heti hotellin
henkilökunnalle. Näin tilanne korjaantuu yleensä helpoiten.

TALLETUS JA TURVALLISUUS
Kohteeseen saavuttuasi ja liikkuessasi yleisillä paikoilla pidä huoli tavaroistasi taskuvarkaiden
varalta.
Rahat ja arvoesineet on turvallisinta säilyttää hotellin tallelokerossa. Pidä mukana vain
kulloinkin tarvitsemasi määrä rahaa. Vakuutus ei korvaa käteisen rahan katoamista.

KERRO MIELIPITEESI
Kokemuksesi ja mielipiteesi ovat meille tärkeitä! Siksi lähetämme sinulle matkasi jälkeen
sähköpostilla kutsun asiakastyytyväisyyskyselyyn, sekä kutsun kertomaan lomakokemuksistasi
ja arvostelemaan hotellisi ja lomakohteesi. Asiakasarvostelut ovat luettavissa verkkosivuillamme.
Vastaustesi avulla kehitämme lomateemojamme myös tulevaisuudessa, ja välitämme
palautteesi niin oppaille kuin lentoyhtiölle ja hotellille.
Kaikkien asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden kesken arvomme joka kuukausi 2 kpl 200
euron arvoista Aurinkomatkojen matkalahjakorttia. Onnea arvontaan!
Kiitos palautteestasi!
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Huomioithan, ettemme vastaa asiakaspalautekyselyyn. Mikäli haluat lomalta palattuasi esittää
meille huomautuksen tai reklamaation, katso lisätietoja.

Löytötavarat
Jäikö sinulta tavaroita lomakohteeseen? Ota yhteys Suomen Löytötavarapalveluun. Suomen
Löytötavarapalvelu hoitaa kaikki Aurinkomatkojen asiakkaiden löytötavaroihin liittyvät asiat.
Yhtiö varmistaa kohteesta tavaroiden löytymisen ja hoitaa tavaroiden palautuksen korvausta
vastaan.
Suomen Löytötavarapalvelu
ATERIAT HOTELLISSA
Hotellimajoitukseen sisältyy matkavahvistuksessa mainitut ateriat.
AAMUKAHVI sisältää kahvin tai teen, leivän, voin ja/tai marmeladin.
AAMIAINEN sisältää kahvin tai teen, leivän, voin ja/tai marmeladin lisäksi suolaisia lisukkeita
esim. juustoa, leikkeleitä ja/tai kananmunan.
BUFFETAAMIAINEN sisältää kahvin tai teen lisäksi runsaan paikallisen aamiaisen
noutopöydästä.
Kosher-buffetaamiainen noudattaa koshersääntöjä. Kosher-aamiainen ei sisällä esimerkiksi
lihatuotteita.
PUOLIHOITOON kuuluu aamiaisen lisäksi yksi päivittäinen ateria, useimmiten illallinen.
Joissakin hotelleissa voi valita joko lounaan tai illallisen. Puolihoito ei sisällä juomia, ellei hotellin
tiedoissa toisin mainita.
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TÄYSIHOITO sisältää aamiaisen, lounaan ja illallisen, mutta ei juomia, ellei hotellin tiedoissa
toisin mainita.
ALL INCLUSIVE -hotellissa matkan hintaan sisältyvät tai voit ostaa lisämaksusta all inclusive paketin, johon sisältyvät kaikki päivittäiset ateriat paikallisine juo-mineen hotellin määrittelemissä
ravintoloissa ja hotellin määritteleminä aukioloaikoina. Ateriat nautitaan yleensä hotellin
pääravintolassa. All inclusive päättyy hotellista uloskirjauduttaessa ellei hotelliesittelyssä toisin
mainita. All inclusive–palvelu on usein verrannollinen hotellin tasoluokitukseen.
Ruokajuomat eivät sisälly aterioiden hintaan, eikä käyttämättömästä puoli- tai täysihoidosta
hyvitetä. Puoli- tai täysihoidon ateriat nautitaan hotellin omassa ravin-tolassa, ellei
hotellitekstissä toisin mainita.
Alle 2-vuotiaan ateriat saat edullisimmin tilaamalla ne vasta hotelliin saapuessasi.
Joissakin hotelleissa lapset saavat alennuksen lisämaksullisista aterioista. Hotellikohtaisen
käytännön näet varausta tehdessäsi.

ERIKOISRUOKAVALIO
Osassa hotelleja on mahdollista saada erikoisaterioita (esim. gluteeniton, laktoositon), mutta
emme voi taata niiden saatavuutta hotelleissa tai lomakohteissa yleisesti. Mikäli sinulla on
erikoisruokavalio, olethan itse yhteydessä suoraan hotelliin saatavuuden ja mahdollisten
lisäkustannusten selvittämiseksi.

PUKEUTUMINEN HOTELLIEN RAVINTOLOISSA
Huomioithan, että etenkin neljän ja viiden tähden hotellien ravintoloissa toivotaan siistiä
pukeutumista. Esimerkiksi miehiltä saatetaan edellyttää pitkiä housuja.
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AAMIAINEN KOTIINLÄHTÖAAMUNA
Mikäli matkasi hintaan sisältyy aamiainen ja lähtö hotellista lentoasemalle on kotiinlähtöpäivänä
ennen aamiaistarjoilua, voit edellisenä päivänä tiedustella vastaanotosta mahdollisuutta
aamiaispakettiin (breakfast box). Jotkut hotellit toimittavat aamiaispaketit aikaisille
kotiinlähtijöille.
HOTELLIN YMPÄRISTÖ
Lomakohteet kehittyvät jatkuvasti, joten hotellin läheisyydessä voi olla rakennustyömaa.
Yleensä rakennustöitä tehdään vain päiväsaikaan.
Lomakohteissa iltaelämä on yleensä vilkasta ja äänekästä. Hotellissasi tai lähiympäristön
baareissa saatetaan soittaa musiikkia puolenyön jälkeenkin. Myös paikallisen elämän ja
eläinten äänet saattavat kantautua huoneisiin.
Hyönteiset voivat kiusata lomakohteessa kuten Suomessakin. Varaudu myös siihen, että jopa
loistoluokan hotellien ylimpiin kerroksiin saattaa kiive-tä erilaisia, sinänsä harmittomia
kovakuoriaisia yms.
MUISTA MATKAVAKUUTUS!
Lomalla voi joskus sattua ikäviä yllätyksiä, joiden varalle on syytä hankkia riittävä vakuutussuoja.
Osta matkavakuutus kätevästi matkaa varatessasi verkosta tai myyntipalvelustamme.
Kansainvälinen AIG on tunnettu vakuutusyhtiö maailmalla. AIG Moniturva -matkavakuutus
korvaa hoitokulujen lisäksi myös mm. matkatavarat.
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Tutustu AIG Moniturva -matkavakuutukseen.

HUONEIDEN JAKO JA LUOVUTUS
Aurinkomatkojen lisäksi useimmissa hotelleissa on myös muiden matkanjärjestäjien asiakkaita.
Hotellit pyrkivät jakamaan eritasoiset huoneet tasapuolisesti eri matkanjärjestäjien asiakkaille.
Kansainvälisen käytännön mukainen huoneiden jakoaika on yleensä klo 14–15. Mikäli tulo
kohteeseen on ennen sitä, voi hotellihuonetta joutua odottamaan siivouksen vuoksi. Mikäli et
kirjoittaudu hotelliin tai ilmoittaudu oppaallemme tulopäivänä, huonetta ei voida taata. Osassa
kotimaan hotelleista huoneen saa käyttöön vasta klo 18:aan mennessä.
Hotellihuoneet luovutetaan lähtöpäivänä hotellista riippuen aamupäivän kuluessa yleensä
viimeistään klo 12 myös silloin, kun lähtö tapahtuu klo 24:n jälkeen. Näin hotellin
henkilökunnalle jää aikaa siivota huoneet seuraaville vieraille. Joissakin hotelleissa huoneen
luovutusta voi siirtää myöhemmäksi lisämaksusta, mikäli hotellin varaustilanne sen sallii.
Huoneiden luovutuksen jälkeen hotellin palvelut eivät ole enää käytettävissä, ellei toisin mainita.
HUONEIDEN VARUSTUS

ILMASTOINTI JA LÄMMITYS
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Monien lomakohteiden hotelleissa on käytössä yksi ilmastointijärjestelmä, joka vuodenajasta
riippuen joko lämmittää tai viilentää. Hotellien ilmastointi- ja/tai lämmitysjärjestelmä ei ole
välttämättä käytössä jatkuvasti. Ilmastointi tai lämmitys saattaa toimia rajoitetusti, esim. vain
muutaman tunnin päivässä. Joidenkin hotellien kohdalla on ilmoitettu erikseen
itsesäädettävästä ilmastointi- ja/tai lämmitysmahdollisuudesta. Huomioi, että tässäkään
tapauksessa huoneen lämpötilaa ei välttämättä pysty muuttamaan useammilla asteilla vaan
kyse on ennemminkin ilmanvaihdosta. Joissakin hotelleissa ei ole keskusilmastointia, vaan
huoneessa on oma, joskus äänekäs ilmastointilaite.
Lomakohteissa saattaa olla myös säännöstelyä sähkön ja veden, etenkin lämpimän veden
jakelussa.

INTERNETYHTEYDET
Hotellihuoneissa, joissa on langaton verkko, voi verkon toimivuudessa olla ajoittain suuriakin
eroja. Aurinkomatkat ei vastaa hotellitiedoissa mainittujen verkkoyhteyksien toimivuudesta.

KEITTIÖVARUSTUS
Lomahuoneistoissa, huoneistohotelleissa ja bungaloweissa keittiövarustukseen ei kuulu
astianpesutarvikkeita eikä keittiöliinoja.

KYLPYHUONE JA WC
Lomahuoneistoissa, huoneistohotelleissa ja bungaloweissa wc-paperi ei yleensä kuulu
varustukseen.
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MINIBAARI
Mikäli hotellihuoneessa on minibaari, huomioi, että se on tarkoitettu vain hotellin omia,
maksullisia juomia varten. Siellä ei saa säilyttää muualta hankittuja juomia ja ruokia.

TALLELOKERO
Hotellin tallelokeron käytöstä saatetaan periä maksu. Hinta vaihtelee hotelleittain.

TELEVISIO
Joissain hotelleissa television käytöstä peritään maksu. Myös panttimaksut kaukosäätimistä
ovat mahdollisia.

ÄÄNIERISTYS
Lomakohteissa huoneiden äänieristys saattaa olla heikko. Myös ikkunat ovat yleensä
yksinkertaiset, joten esimerkiksi liikenteen melu kantautuu huoneisiin.

KOSTEUS HUONEISSA
Lomakohteiden hotelleissa huoneet saattavat olla kosteita ja viileitä etenkin sateisina aikoina.
HOTELLIEN LISÄPALVELUISTA HUOMIOITAVAA
Hotellitiedoissa mainitut lisäpalvelut, mm. sauna, kuntosali ja spa, ovat maksullisia, mikäli
tekstissä ei ole erikseen mainittu niiden olevan maksuttomia.
TAKUUMAKSU HOTELLIIN TULTAESSA

aurinkomatkat.fi
Tulostettu 04.07.2022. ©Aurinkomatkat Tiedot sitoumuksetta, oikeus muutoksiin pidätetään.

Useissa hotelleissa veloitetaan takuumaksu hotellissa mahdollisesti käytettäviä palveluja varten.
Takuumaksun voi yleensä maksaa käteisellä tai luottokortin katevarauksena. Takuumaksu voi
olla useita satoja euroja, joten luottokortti on kätevin vaihtoehto takuumaksun suorittamiseen.
Katevaraus poistuu käyttämättömältä osin luottokortilta yleensä viimeistään 45 vuorokauden
kuluttua.
SIIVOUS
Yleensä huoneesi tai huoneistosi palveluun kuuluu siivous. Joitakin lomahuoneistoja ei siivota
viikon aikana. Hotellihuonettakaan ei välttämättä siivota päivittäin, ja hyvin usein siivous
on pintapuolista. Huoneistoissa astiat tulee yleensä pestä itse ja niiden varustukseen ei kuulu
astianpesutarvikkeita eikä keittiöliinoja.

Uima-altaiden lämmitys
Hotelliesittelyssä on mainittu, mikäli uima-altaan vesi on lämmitetty. Altaita lämmitetään yleensä
marras–maaliskuussa tai sääolosuhteiden mukaan. Huomioi, että silloinkin veden lämpötila voi
olla vain n. 20 °C.
HYVÄÄ MATKAA!
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