Suomi-Portugaliyhdistyksen
Kevätkierros Atlantilta Alentejoon
15. – 22.4.2018

- Vastuullinen matkanjärjestäjä: SUBLU Tour Portugal, Lda. (www.sublutour.com/fi Nazaré,Portugali)
- Oppaana suomalainen Portugalissa 18 vuotta asunut matkaopas Mika Palo, mukana matkalla myös
Suomi-Portugaliyhdistyksen matkavastaava Oili Liukkonen
- Ryhmän koko: vähintään 25 henkeä
- ILMOITTAUTUMINEN: 1.3.2018 mennessä oili.liukkonen@gmail.com tai puh. 040 720 9686.
MATKAOHJELMA
Sunnuntai 15.4.
- Klo 7.00 TAP Portugalin suora lento Helsingistä Lissaboniin. Lämmin aamiainen koneessa.
- Klo 9.55 Lento Helsingistä saapuu Lissabonin lentoasemalle, josta kuljetus ja kirjautuminen neljän
tähden Hotel Miramar Suliin
(www.miramarnazarehotels.com/en/portugal-nazare-hoteis-2/portugal-nazare-hotel-miramar-sul-en)

Nazaréhen, Keski-Portugalin rannikon helmeen.
- Lounas Nazaréssa hotellin ravintolassa.
- Iltapäivällä virkistymme Nazarén ainutlaatuisen mineraalirikkaassa thalasso-merivesikylpylässä, noin tunnin kestävä
allaskierros dynaamisessa, lämmitetyssä merivesialtaassa.
- Gastronominen buffet-illallinen hotellin ravintolassa nazarélaisen
kansantanssiryhmän vauhdikkaan esityksen kera.
- Yöpyminen hotellissa Nazaréssa.
Maanantai 16.4.
- Buffet-aamiainen hotellissa.
- Klo 9.00 Lähtö Nazarésta kohti Ylä-Alentejon Castelo de Videä. Matkan varrella käymme
ihailemassa Tejo-joen saaressa sijaitsevaa Almourolin linnaa (veneretki) sekä Belverin linnaa,
molemmat ovat 1100-luvulta ja sijaitsevat upeissa paikoissa.
- Lounas Belverissä.
- Jatkamme matkaa Marvãon ikivanhaan linnoitettuun kylään. Vierailemme Marvãon museossa sekä
läheisen Ammaian roomalaisen kaupungin raunioilla ja sen pienessä arkeologisessa museossa.

- Saapuminen ja kirjautuminen kolmen tähden Hotel Sol e Serraan
(www.grupofbarata.com/soleserra/en/hotel-overview.html ) Castelo de Videssä.
- Yöpyminen hotellissa Castelo de Videssä.
Tiistai 17.4.
- Aamiainen hotellissa.
- Klo 9.00 Lähtö retkelle, ensimmäisenä vierailukohteena
juustola Tolosassa, tunnetulla Ylä-Alentejon juustontuotantoseudulla.
- Lounas Alter do Chãossa.
- Vierailemme Alter do Chãon historiallisessa hevossiittolassa
tutustumassa kuuluisiin Lusitanian hevosiin.
- Paluu hotelliin Castelo de Videen.
- Yöpyminen hotellissa Castelo de Videssä.
Keskiviikko 18.4.
- Aamiainen hotellissa.
- Klo 9.00 Lähdemme kohti Évoraa, Alentejon maakunnan suurinta
keskusta.
- Matkan varrella vierailemme Estremozin historiallisessa kaupungissa ja sen perinteistä Alentejon maakunnan savikeramiikkaa
esittelevässä museossa.
- Lounas perinteisessä ravintolassa Estremozissa.
- Vierailu Vila Viçosan kuninkaalliseen palatsiin.
- Vierailu Adega de Borban viinikellareihin Borbassa,
viininmaistajaiset.
- Matka jatkuu Évoraan neljän tähden M’AR de AR Muralhas -hotelliin
(www.mardearhotels.com/en/mar-de-ar-muralhas/ ), jossa yövymme.
Torstai 19.4.
- Aamiainen hotellissa.
- Vapaa päivä: Omatoimista tutustumista UNESCOn maailmanperintökaupunkiin Évoraan.
- Illallinen ravintolassa, jossa saamme kuulla "cante
alentejanoa" eli UNESCOn hiljattain maailman
aineettomaksi kulttuuriperinnöksi julistamaa komeaa
perinteistä alentejolaista laulua.
- Yöpyminen hotellissa Évorassa.

--

Perjantai 20.4.
- Aamiainen hotellissa.
- Klo 9.30 Lähtö retkelle Arraiolosiin, missä tutustumme kuuluisaa paikallista matonvalmistusperinnettä esittelevään museoon.
- Vierailu Monte da Ravasqueiran viinitilalle (Arraiolosin lähellä), opastettu kierros ja herkkulounas
viinitilalla viininmaistajaisten kera.
- Jatkamme matkaa Setúbaliin. Siellä kirjaudumme neljän tähden Luna Esperança Centro Hoteliin
(http://www.lunahoteis.com/en/Luna-Hotels-Resorts/Hotels/Luna-Esperanca-Centro-Hotel/The-Hotel.aspx),
jossa yövymme.

Lauantai 21.4.
- Aamiainen hotellissa.
- Jatkamme matkaa Lissaboniin. Vapaa päivä Lissabonin keskustassa.
- Klo 20.30 Kuljetus Lissabonin lentoasemalle.
- Klo 23.25 TAP Portugalin suora lento Helsinkiin lähtee Lissabonista. Lämmin illallinen koneessa.
Sunnuntai 22.4.
- Klo 6.00 Lento saapuu Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
LENNOT:
- 15.4.2018 TP791 Helsinki-Lissabon klo 7.00 – 9.55
- 21.4.2018 TP792 Lissabon-Helsinki klo 23.25 – 6.00
HINTA:
- Jäsenalennettu, edellä kuvattu matkaohjelma 862 € + lento 370 € = 1232 € per henkilö,
majoituksella jaetussa 2 hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen lisämaksu 200 €. (Normaalihinta
ilman jäsenalennusta: ohjelma 958 € + lento 370 € = 1328 €). Matkalle ilmoittauduttaessa
tarkistetaan Suomi-Portugaliyhdistyksen jäsenyys.
- Hintoihin sisältyvät kaikki matkaohjelmassamme mainitut palvelut: hotellimajoitukset
aamiaisineen, 5 lounasta viineineen ja 3 illallista viineineen (yksi niistä paluulennolla),
kansantanssiesitys, cante alentejano –lauluesitys, thalasso-merivesikylpyläkäynti Nazaréssa,
kuljetukset, vierailut kaikkiin mainittuihin kohteisiin sekä suomenkielisen oppaan palvelut.
(Hinta ilman lentovarausta mahdollistaa pidennetyn oman matkan ohjelman ulkopuolella. Ohjelman
mukaiset kuljetukset Lissabonin lentoasemalta ja lentoasemalle sisältyvät hintaan.)
MAKSU:
Kahden viikon kuluessa matkalle ilmoittautumisesta tulee maksaa matkatoimisto SUBLU Tour
Portugalin laskua vastaan ilmoittautumismaksu 400 € per henki. Loppuosa maksusta tulee maksaa
12.3.2018 mennessä. Maksut voi suorittaa pankkisiirtona tai luottokortilla, ilmoittautuneille
myöhemmin toimitettavien maksuohjeiden mukaisesti.
PERUUTUSEHDOT:
- Peruutettaessa matka 31.1.2018 mennessä matkatoimisto palauttaa ilmoittautumismaksun (400 €)
kokonaisuudessaan.
- Peruutettaessa matka 31.1.2018 jälkeen ja 12.3.2018 mennessä matkatoimisto pidättää itsellään
vain ilmoittautumismaksun (400 € per henkilö), eli mahdollisesti maksettu loppuosa maksusta
palautetaan asiakkaalle.
- Peruutettaessa matka 12.3.2018 jälkeen matkatoimisto ei palauta asiakkaalle mitään maksetuista
maksuista.
VAKUUTUS:
Suositamme peruutusturvan sisältävää matkavakuutusta ja EU-sairaanhoitokortin mukaan ottamista,
kortin saa maksutta KELAsta www.kela.fi .

Tervetuloa kokemaan kanssamme keväisen vihreät ja kukkivat Keski- ja EteläPortugalin maisemat, ihmiset, kiehtova historia sekä herkullisten ruokien,
juustojen ja viinien maut!
Matkaemäntänne Oili

TIEDUSTELUT JA SITOVA ILMOITTAUTUMINEN 1.3.2018 MENNESSÄ
Oili Liukkonen, Suomi-Portugaliyhdistyksen matkavastaava
- Sähköposti: oili.liukkonen@gmail.com
- Puhelin: 040 720 9686
HUOM! Muistathan mainita ilmoittautuessasi: passissa / poliisin myöntämässä
henkilökortissa olevat kaikki nimet, syntymäaika, kotiosoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja mahdollinen ruoka-allergia. Samalla kannattaa tarkistaa, että
passi/henkilökortti on voimassa 3 kuukautta matkan jälkeen.

