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JOOGAA ALOITTELIJOILLE MARBELLASSA, ESPANJASSA 

- RENTO TREENIVIIKKO 26.3 – 2.4.2020 

 

Joogahetkiä, ravintotietoutta, pyöräilyä ja patikointia. Hyvää ruokaa ja rentoa yhdessäoloa 

Aurinkorannikolla. Viikon joogamatkalla on paljon harjoituksia niin keholle kuin mielellekin, 

ranta- ja vuoristomaisemissa. Matkalla myös vapaa-aikaa tehdä juuri mitä itse haluat ja 

nauttia Puerto Banuksen pikkukaupungista ja valoisista kevään päivistä. Puerto Banus 

sijaitsee 10 minuutin ajomatkan päässä Marbellasta.  

 

Tämä matka on suunnattu erityisesti joogaan vasta tutustuville ja joogaa jo jonkin aikaa 

harrastaneille. Lempeät slow flow- ja yinjoogatunnit pääosin ja sään salliessa ulkona, muutoin 

sisäsalissa. Mukaan tarvitset rennot treenivaatteet sisä- ja ulkoharjoituksiin (myös pyöräily ja 

patikointi), hyvät kengät patikointipäivään, uikkarin, iloisen ja avoimen mielen!  

 

”Opitaan jokaisesta joogahetkestä, patikointiretkestä, kohtaamisesta. Kiitos, kun olet mukana.” 

 

Tervetuloa, bienvenidos! 

 
 

 
Janina Tainio on Espanjan Aurinkorannikolla asuva 

suomalainen joogaopettaja ja hyvinvointivalmentaja.  

Janina vetää vuosittain monia hyvinvointi-, jooga-, 

patikointi- ja ratsastusmatkoja pienille ryhmille, ja hän 

tarjoaa myös privaattikouluttajana henkilökohtaisempaa ja 

yksilöllisempää joogaopetusta.  

 

Pamplemousse Oy on pääasiassa Ranskan matkoihin 

erikoistunut suomalainen matkanjärjestäjä ja toimii tässä 

matkassa vastuullisena matkanjärjestäjänä. 

Pamplemoussella on 15 vuoden kokemus räätälöityjen ja 

yksilöllisten matkojen suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Pamplemoussella on AAA-luottoluokitus. Tämä matka on 

ryhmälle räätälöity reittilentoihin perustuva matkapaketti. 

http://www.pamplemousse.fi/
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Lennot:  Finnairin suorat reittilennot Helsinki – Malaga – Helsinki sis. matkalaukkumaksut. 

26MAR Helsinki – Malaga  0600 – 0940 AY1671  

02APR  Malaga – Helsinki  1035 – 1610  AY1672 

 

Majoitus: H10 Andalucia Plaza**** 

Urb. Nueva Andalucía, s/n, 29660 Marbella, tel. +34 952 81 20 00 

 

Hyvätasoinen hotelli Puerto Banuksessa, lähellä rantaa. Hotellia suositellaan vain 

aikuisille. Ravintola, kevyempi brasserie, baari ja terassi. Hyvät seminaaritilat, spa-

osasto (lisämaksusta), ulkouima-allas, sisäuima-allas. Huoneissa perusmukavuudet.   

Hotellin vierailla ilmainen pääsy casinolle ja hotellin kuntosalille.  

 

 
 

 
Hinta: 1495 € / hlö, majoituksella kahden hengen huoneessa. 

Yhden hengen huoneen lisämaksu 330 €. Palvelumaksu 12 € / hlö.   

 

Maksu- ja peruutusehdot:  

Alkumaksu 350 € + palvelumaksu 12 € kun matka vahvistuu (min. 12 hlöä). 

Loput eräpäivällä 16.2.2020. Matkan voi perua kuluitta ennen alkumaksun 

maksamista. Maksettuja suorituksia ei palauteta. Ei luottokorttimaksuja. 

 

Lisätietoja ja varaukset:   

Janina Tainio, info@janinaslounge.com, +34 673 804 871, www.janinaslounge.com   

 

  Matkatoimisto Pamplemousse Oy  

  matkat@pamplemousse.fi, puh 09-4551121, www.pamplemousse.fi  

 

Matka sisältää:   

• Finnairin suorat reittilennot Helsinki – Malaga – Helsinki, matkalaukut  

• Ohjelman mukaiset bussikuljetukset, kuljettajan palvelut 

• Majoituksen hotellissa**** 2hh/1hh, 7 yötä aamiaisilla 

• Mainitut yhteiset ruokailut 

• Joogaopetuksen ja muut aktiviteetit ja workshopit, kouluttajan palvelut 

• Pyörävuokran yhtenä päivänä 

• Viinitilavierailun maisteluineen 

• Joogamaton  

• Alueen kartan ja matkainfon mukaan  

http://www.pamplemousse.fi/
mailto:info@janinaslounge.com
http://www.janinaslounge.com/
mailto:matkat@pamplemousse.fi
http://www.pamplemousse.fi/
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Alustava matkaohjelma (muutokset mahdollisia): 

 

Torstai 26.3.2020: Saapuminen ja tutustumista joogaan  

 

0600 - 0940 Finnairin reittilento Helsinki – Malaga. 

Bussi vastassa lentokentällä. Ajetaan suoraan hotellille, majoittuminen. 

Lounas Yhteinen lounas hotellia lähellä, esittäytyminen ja viikon ohjelman 

läpikäynti.  

Iltapäivä Workshop ”Joogan perusteet” ja joogatunti. 

Ilta Omatoiminen ja omakustanteinen illallinen. 

 

 

Perjantai 27.3.2020: Pyöräilyä ja joogaa    

 

  Aamiainen hotellilla. 

Aamupäivä Pyöräily Puerto Banuksesta Marbellaan, rantareittiä noin 8 km. 

  Vapaa-aikaa Marbellassa ja omatoiminen lounas.  

Iltapäivä Pyöräily takaisin Puerto Banukseen ja joogatunti.  

Ilta  Omatoiminen ja omakustanteinen illallinen.  

 

 

Lauantai 28.3.2020: Meditaatiopäivä      

 

Aamiainen hotellilla. 

Aamupäivä Workshop ”Meditaatioharjoitukset” ja kävelymeditaatio noin 30 min.  

  Omatoiminen lounas.  

Iltapäivä Joogatunti.  

Ilta  Iltameditaatio rannalla. 

Omatoiminen ja omakustanteinen illallinen.  

 

 

Sunnuntai 29.3.2020: Melkein lepopäivä    

 

Aamiainen hotellilla. 

Aamupäivä Joogatunti ja workshop ”Jooga arjen apuna”.  

Lounas  Yhteinen lounas workshopin päätteeksi. 

Iltapäivä Vapaa-aikaa rentoutua hotellilla, rannalla, kaupungilla.  

Ilta  Omatoiminen ja omakustanteinen illallinen. 

 

 

Maanantai 30.3.2020: Patikointi ja joogaa luonnossa, viinitilallekin ehtii    

 

Aamiainen hotellilla. 

Päiväretki Patikointiretki Sierra de las Nieves’n maisemiin, edestakaiset kuljetukset 

bussilla. Patikointia noin 3h sisältäen joogaharjoituksen patikoinnin aikana 

(voi tehdä lenkkareissa ja ilman mattoa).  

Lounas Päivä sisältää kahvit ja kevyen lounaan.  

Iltapäivä Viinitilan kautta paluu hotellille. Viinitilalla tilan kierros ja maisteluita.  

Ilta  Omatoiminen ja omakustanteinen illallinen. 

 

http://www.pamplemousse.fi/
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Tiistai 31.3.2020: Ravitsemustietoa     

 

Aamiainen hotellilla. 

Aamupäivä Joogatunti ja rantakävely. Kävely loppuu orgaaniseen kahvilaan, missä 

workshop ”Terveellisen ravitsemuksen perusteet”. Workshopin jälkeen 

nautitaan terveellinen ja orgaaninen lounas kahvilassa.  

Iltapäivä Vapaa-aikaa.  

Ilta  Omatoiminen ja omakustanteinen illallinen. 

 

 

Keskiviikko 1.4.2020: Vielä joogapäivä    

 

  Aamiainen hotellilla. 

Aamupäivä Joogatunti. 

Lounas  Omatoiminen ja omakustanteinen lounas. 

Iltapäivä Joogatunti. 

Ilta  Yhteinen matkan päätösillallinen.  

 

 

Torstai 2.4.2020: Paluumatkalle     

 

  Aamiainen hotellilla. 

klo 7.45 Huoneiden luovutus ja laukut bussiin. Kuljetus lentokentälle. 

1035 – 1610 Finnairin reittilento Malaga – Helsinki. 

 

 

 
 

 

    Ohjelman ja hinnan sekä aikataulujen muutokset mahdollisia.  

Päivitys 10/2019. 

http://www.pamplemousse.fi/

