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Kokonaisvaltaisia
hyvinvointimatkoja

Marikan matkassa -hyvinvointimatkojen uusi upea konsepti 
tarjoaa ainutlaatuisia ja kokonaisvaltaisia wellness-matkoja. 
Hyvinvoinnin huippuasiantuntija Marika Borg on toteuttanut 
erikoismatkatoimisto Kon-Tiki Toursin kanssa useita vaellus-, 
jooga- ja mindfulness-matkoja ja lisää on tulossa. 

Marikan matkassa viihdyt varmasti, jos haet 
lomaltasi jotain ihan muuta kuin seuramatkaa: 
Luvassa on kokonaisvaltaista hyvinvointia, 
lepoa, koulutusta, harjoituksia, aktiviteetteja, 
terveellistä ruokaa, kauniita maisemia ja 
etenkin saman henkistä matkaseuraa.

MARIKA BORG on erikoistunut yksilön ja 
ryhmien voimavarojen vahvistamiseen, 
persoonallisuuserojen ymmärtämiseen 
sekä elämäntehtävän kirkastamiseen. Hän 
on kouluttanut ensimmäisenä Suomessa 
elämäntaidon valmentajia, energiasisustajia 
ja enneagrammi-ohjaajia perusteellisilla 
ammatillisilla koulutuksillaan. Pitkän 
ja ansioituneen elämäntyönsä aikana 
Marika on toiminut aikuiskouluttajana 
ja valmentajana eri maissa, perustanut 
Voi Hyvin -lehden ja toiminut sen 
päätoimittajana. Marikan Rakastu elämääsi 
-kirja ja blogi ovat erittäin suosittuja. 
Marikan tyyli on niin koulutuksissa kuin 
matkoillakin  innostava, lämminhenkinen 
ja huumorintajuinen. Lupaamme, että saat 
lisää energiaa ja elämäniloa! 

Lisätietoa www.marikaborgblogi.fi



Hemmotteluvappu 
Italiassa

Mindfulness ja jooga arkeesi

Marikanmatkassa.fi

Tällä supersuositulla Marikan matkalla yhdistetään monta
upeaa asiaa: Ihana Italia, mindfulnessin hyödyt, joogan
nautinnollisuus sekä Gardajärven äärellä sijaitseva upea
luostarista hotelliksi remontoitu Villa Arcadio

Teemme mieltä, sydäntä, kehoa ja sielua helliviä asioita nauttien
samalla hyvästä ruoasta ja viinistä. Matkaohjelmassa myös retkiä
lähiseudulle Marikan ja hotellin omistaja Jaana Nakarin kanssa.

MATKAKOHde	 Villa Arcadio, Gardajärvi, Italia  

MATKAn AjAnKOHTA 26.4.–1.5.2019 (pe-ke) 

MATKAn HInTA 1 695 € sisältäen kuljetukset, majoitukset, 
  ateriat, harjoitukset, valmennukset ja 
  opastukset retkillä

KOHOKOHdAT

4	 hemmottelua 
 hyvässä seurassa

4	 jooga- ja mindfulness-
 harjoitukset

4	 Gardajärven kaunis luonto

4	 upea Villa Arcadio 
 puutarhoineen

4	 retket lähiseudun 
 parhaisiin kohteisiin



Camino Norte 
Baskimaa 

Rauhoitu elämän pyhyydelle

”Olet ehkäpä jo kävellyt Santiago de Compostelan pyhiin-
vaellusreitin. nyt on aika kokea jotain aivan uutta ja huiman 
vaikuttavaa. Camino norten välillä haastavatkin polut kulkevat 
maisemissa, jotka pysäyttävät meidät elämän kauneuden ja 
pyhyyden lähteille. Atlantin aallot, vehreä Pohjois-espanjan 
luonto, maakunnan kuulut herkut sekä hurmaava San Sebas-
tianin kaupunki tekevät tästä matkasta elämyksen, jonka ha-
luat kokea. Lähde mukaan elämäsi seikkailulle.”

MATKAKOHde	 Camino Norte, Baskimaa, Espanja

MATKAn AjAnKOHTA 11.–18.5.2019 (la-la) 

MATKAn HInTA 1 690 € sisältäen kuljetukset, majoitukset, 
  ateriat, harjoitukset, valmennukset ja 
  opastustetut vaellukset

KOHOKOHdAT

4	 unelman toteuttaminen ja 
 itsensä ylittäminen

4	 mindfulness-harjoitukset

4	 vaellusta upeissa 
 maisemissa luonnossa

4	 yhteisöllisyys saman-
 henkisessä seurassa

4	 hiljaisuus, rauhoittuminen 
 ja mielen selkeyttäminen

Marikanmatkassa.fi

Pyhiinvaellus Baskimaalla on koskettava, kaunis, kerran elämässä koettava. Jo-
kaisen tottuneen vaeltajan ja luonnossa liikkujan unelmareitti on Baskimaan 
upeissa kumpuilevissa vihreissä maisemissa kulkeva Camino Norte. Reittim-
me kulkee Irunista, Ranskan rajalta Bilbaoon, yhteismatkaltaan noin 130 km, 
alle 30 km etappeihin jaettuna. Reitti kulkee kukkuloiden yli, laaksojen poikki, 
metsien halki, niittyjen ja laidunmaitten kautta, ohittaen viiniviljelyksiä ja vie-
raillen kalastajakylissä ja historiallisissa kohteissa päättyen kulttuurikaupunki 
Bilbaoon. Matkan tärkeää antia on myös Baskimaan kuuluisa gastronomia. 
Ilmasto on yleensä miellyttävän leuto ympäri vuoden, mutta sateeseen on 
myös aina syytä varautua. Reitin vaativuutta lisää päivittäiset nousut kukku-
loille ja laskut kauniisiin kyliin. Matka soveltuvuus: patikointiin tottuneille, hyvä 
kuntoisille ja hyvän asenteen omaaville miehille ja naisille.



Smaragdisaareni 
Irlanti

”On suuri ilo saada esitellä sinulle entisen kotimaani ihastut-
tavimpia kohteita. nyt lähdemme lumoavan kauniille länsi-
rannalle. Maisemat ja tunnelmat ovat ainutlaatuisia. Pääset 
kokemaan smaragdisaaren hurman parhaalla mahdollisella 
tavalla. Tutustumme iloisiin irlantilaisiin, vehreän luontoon 
ja koskettavaan kelttiläistunnelmaan. Lisäksi saat päivittäin 
lempeät, kaikille sopivat aamujoogat ja virkistävät iltaluentoni. 
Teemanamme on oman elämäntehtävän kirkastus. Lähde 
mukaan unohtumattomalle matkalle Irlantiin ja itseesi!”

MATKAKOHde	 Länsi-Irlanti

MATKAn AjAnKOHTA 11.–17.9.2019 (ke-ti) 

MATKAn HInTA 1 890 € sisältäen  kuljetukset, majoitukset,
  ateriat, joogaharjoitukset, valmennukset
  ja opastukset retkillä

KOHOKOHdAT

4	 elämäntehtävän 
 kirkastaminen

4	 joogaharjoitukset ja 
 luennot

4	 Killarney järviristeily

4	 Dinglen niemimaa ja 
 Kerry Way patikointi

4	 Garnish Island ja puutarha

4	 vihreän saaren 
 ainutlaatuinen tunnelma

Marikanmatkassa.fi

Löydä elämäntehtäväsi



Millaiselle unelmien 
matkalle Sinä haluaisit 
lähteä Marikan kanssa? 

Liity Marikan matkassa -postituslistalle! Saatko jo Marikan matkassa -uutiskirjeen?
Tee tilaus susa@kontiki.fi

Marikan matkassa saat mielenrauhaa ja kestäviä työkaluja 
arkeen, opit keskittymään olennaiseen. Matkoilla on 
loistoseuraa, voit saada saman henkisistä osallistujista 
vaikkapa elinikäisiä ystäviä. Liikumme luonnossa, saamme 
aitoa energiaa, jaksamista, iloa sekä voimavaroja sekä keholle 
että mielelle. 

Marikan matkoilla koet mielenkiintoisen ja voimaannuttavan 
lomamatkan upeassa kohteessa, saat virkistystä ja lepoa 
sopivassa suhteessa, nautit terveellisestä ruoasta ja saat 
uusia ystäviä saman henkisistä matkaseuralaisista. Tarjoamme 
erilaisia matkaohjelmia, joissa on mm. mindfulnessia, joogaa, 
vaellusta ja ruokakursseja.

Olisiko sinulla ehdotus ensi vuoden Marikan 
matkassa -matkakohteeksi? 

Ota yhteyttä Marikaan tai Susaan ja kerro ideasi. 
Seuraa www.marikanmatkassa.fi sivustoa, lisäämme sinne 
uusia matkoja.



www.kontiki.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkojen toteutuminen edellyttää 20 henkilön 
minimiryhmäkokoa. Matkan hintaan ei sisälly matkavakuutusta, jonka ottamista 
suosittelemme jo matkan ennakkomaksun maksamisen jälkeen. 

Y-tunnuksen haltijalla on verovähennysmahdollisuus. Verottaja hyväksyy vähennyksen 
harkintansa mukaan. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on 100% kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja 
kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) noudattaen kaikkia 
matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien 
poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten 
majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista 
asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä ja verkkosivuillamme www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-
tiki-toursin-erityisehdot/

LISäTIeTOA 
jA VARAuKSeT 

KAIKILLe MATKOILLe 

susa@kontiki.fi, 
puh. 09 466 300,

www.marikanmatkassa.fi 
ja www.kontiki.fi


