SUOMI-PORTUGALIYHDISTYKSEN DOURO-LAAKSON

VIININKORJUU- JA KULTTUURIMATKA
POHJOIS-PORTUGALIIN 29.9.-7.10.2018

- Vastuullinen matkanjärjestäjä: SUBLU Tour Portugal, Lda. (www.sublutour.com/fi - Nazaré, Portugali)
- Oppaana suomalainen Portugalissa 18 vuotta asunut matkaopas Mika Palo, mukana matkalla myös SuomiPortugaliyhdistyksen matkavastaava Oili Liukkonen
- Ryhmän koko: vähintään 25, enintään 40 henkeä
- ILMOITTAUTUMINEN: 8.6.2018 mennessä oili.liukkonen@gmail.com tai puh. 040 720 9686.
HUOM. Kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin, sillä tällä jo useana vuonna toteutetulla matkalla on kovasti
kysyntää!

MATKAOHJELMA
Lauantai 29.9.
- Klo 7.00 TAP Portugalin suora lento Lissaboniin lähtee Helsinki-Vantaan lentoasemalta.
- Klo 9.55 Lento saapuu Lissabonin lentoasemalle, jossa oppaamme Mika Palo ottaa ryhmän vastaan.
- Klo 10.30 Linja-autokuljetus Lissabonin lentoasemalta Alcobaçaan (n. 1h 15 min). Tutustumme UNESCOn
maailmanperintökohteeseen, 1100-luvulla perustetun luostarin kirkkoon jännittävine tarinoineen
portugalilaisen prinssin rakkaudesta espanjalaiseen aatelisneitoon, jonka prinssin isä eli kuningas murhautti
kruununperimykseen liittyvistä syistä.
- Lounas Alcobaçassa.
- Lounaan jälkeen matka jatkuu Nazaréhen.
- Majoittuminen neljän tähden Hotel Miramar Suliin Nazaréssa. Vapaa loppupäivä.
Sunnuntai 30.9.
- Buffet-aamiainen hotellin ravintolassa.
- Klo 9.30 Lähtö hotellista kohti Pohjois-Portugalia Douron viinialueelle.
- Matkan varrella opastettu kierros Casa de Santarin historiallisella viinitilalla (Santar, Nelas), jonka naapurissa nautimme gastronomisen herkkulounaan Dão-viinien kera 1600-luvulta peräisin olevassa Cunha-suvun
palatsissa (Paço dos Cunhas de Santar).
- Matka jatkuu Douron viinialueelle Vila Realiin, jonne saavumme noin klo 18.00 ja majoitumme Vila Realissa
Hotel Mira Corgoon**** (www.hotelmiracorgo.com). Vapaa ilta.

Maanantai 1.10.
- Buffet-aamiainen hotellin ravintolassa.
- Klo 9.00 Lähtö hotellista päivän retkelle Lamegon historialliseen kaupunkiin,
jossa vierailemme Nossa Senhora dos Remédiosin 1700-luvun pyhiinvaelluskirkossa kaupungin yllä sijaitsevalla kukkulalla. Sieltä kuljemme
valinnan mukaan joko bussilla tai jalan alas 686 porrasta Lamegon kaupungin
keskuskadulle ja vierailemme 1100-luvulta peräisin olevassa tuomiokirkossa.
- Matka jatkuu Britiandeen, jossa nautimme kartanolounaan
Quinta da Varzean viinitilalla (Hotel Rural Casa dos Viscondes da
Varzea), 1600-luvulta peräisin olevassa Varzean varakreivisuvun kartanossa.
- Jatkamme retkeä läheiseen Ucanhaan. Ylitämme siellä jalan Ucanhan linnoitetun
keskiaikaisen sillan ja matkaamme bussilla läheiseen Dálvaresin kylään, missä
tutustumme Museu do Espumanteen eli kuohuviinimuseoon – opastettu
vierailu ja kuohuviinin maistajaiset.
- Noin klo 17.30 Saavumme takaisin hotelliimme Vila Realiin. Vapaa ilta.
Tiistai 2.10.
- Buffet-aamiainen hotellin ravintolassa.
- Klo 8.00 Lähtö hotellista päivän retkelle: Junamatka Peso da Régua – Pinhão Douro-joen upeissa rantamaisemissa. Tutustumme Pinhãon rautatieaseman kuuluisiin azulejo-kaakelitaideteoksiin.
- Opastettu vierailu portviiniä tuottavalle Quinta do Seixon viinitilalle Pinhãon lähellä, viininmaistajaiset.
- Matka jatkuu opastetulle vierailulle ja lounaalle Quinta da Avessadan viinitilalle Favaiosiin. Enotecassa eli
viini-infokeskuksessa tutustumme mm. paikalliseen Moscatel-aperitiiviviiniin (viininmaistajaiset ja
mahdollisuus viinirypäleiden polkemiseen).
- Noin klo 17.30 Saavumme takaisin hotelliimme Vila Realiin. Vapaa ilta.
Keskiviikko 3.10.
- Buffet-aamiainen hotellin ravintolassa.
- Klo 9.00 Lähtö hotellista päivän retkelle Celeirósiin Quinta do
Bucheiron viinitilalle. Osallistumme viininkorjuuseen ja halukkaat
voivat osallistua viinirypäleiden polkemiseen. Lopuksi nautimme
perinteisen viinitilan työläisten lounaan.
- Noin klo 16.30 Saavumme takaisin hotelliimme Vila Realiin. Vapaa ilta.
Torstai 4.10.
- Buffet-aamiainen hotellin ravintolassa. Vapaata aikaa.
- Klo 11.00 Lähtö hotellista päivän retkelle. Ensin pysähdymme ihailemaan
maisemaa São Leonardo de Galafuran näköalapaikalla.
- Perinteinen lounas Réguan läheisellä maaseudulla sijaitsevassa kyläravintolassa.
- Tutustumme Quinta do Portalin viinikellariin Celeirósin lähellä..
- Noin klo 17.00 Saavumme takaisin hotelliimme Vila Realiin. Vapaa ilta.
Perjantai 5.10.
- Buffet-aamiainen hotellin ravintolassa.
- Klo 9.30 Check-out Vila Realin hotellista. Lähtö Peso da Réguan venelaiturille.
Matkustamme jokilaivalla Douro-jokea alavirtaan. Lounas laivalla.
- Noin klo 17.30 jokilaivamme saapuu Douro-joen suulle Portoon,
josta matkamme jatkuu bussilla Nazaréhen.
- Majoittuminen neljän tähden Hotel Miramar Suliin Nazaréssa
- Klo 21.00 Gastronominen buffet-illallinen viininmaistajaisten ja
fadomusiikkiesityksen kera.

Lauantai 6.10.
- Buffet-aamiainen hotellin ravintolassa.
- Klo 9.00 alaken Kuljetukset Nazarén rannalla sijaitsevaan thalasso-merivesikylpylään.
- Klo 9.15–12.00 Hyvän olon ja terveyden aamupäivä thalasso- eli merivesikylpylässä: dynaaminen uimaallas lämmitetyllä merivedellä, vastavirta, jalankulkukäytävä, turkkilainen sauna, kontrastisuihkut, jääallas ja
rentoutuminen. Kuljetus takaisin kylpylästä hotelliin, josta check-out.
- Klo 13.00 Lounas (sardinhas assadas eli grillattuja sardiineja) hotellin ravintolassa.
- Vierailu Nazarén Sítion näköalakukkulalle, jonka kerrotaan olevan vuonna 1182 tapahtuneen ihmeen ja
Neitsyt Marian ilmestyksen tapahtumapaikka.
- Lähtö Nazarésta paluumatkalle kohti Lissabonia. Matkalla pysähdymme pariksi tunniksi Óbidosin
linnoitetussa keskiaikaisessa kylässä, joka tarjoaa vierailijoille upean aikamatkan menneisyyteen. - Paikallisen ginja-hapankirsikkaliköörin maistajaiset. Mahdollista tehdä tuliaisostoksia lukuisissa
matkamuistomyymälöissä.
- Noin klo 20.00 Saavumme Lissabonin lentoasemalle, josta TAP Portugalin suora yölento Helsinkiin lähtee klo
23.25.
Sunnuntai 7.10.
- Klo 6.00 Lento saapuu Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
LENNOT:
- 29.9.2018 TP791 Helsinki-Lissabon 07.00 – 09.55
- 6.10.2018 TP792 Lissabon-Helsinki 23.25 – 06.00
HINTA:
- Jäsenalennettu, edellä kuvattu matkaohjelma 1006 € + lento 370 € = 1376 € per henkilö, majoituksella
jaetussa 2 hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen lisämaksu 260 €.
(Normaalihinta ilman jäsenalennusta: ohjelma 1120 € + lento 370 € = 1490 €). Matkalle ilmoittauduttaessa
tarkistetaan Suomi-Portugali –yhdistyksen jäsenyys.
- Hintoihin sisältyvät kaikki matkaohjelmassa mainitut palvelut: hotellimajoitukset aamiaisineen,
jokapäiväiset lounaat viineineen ja yksi illallinen viineineen, fadomusiikkiesitys, laivaristeily Douro-joella,
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 henkilö. Loppuosa maksusta tulee maksaa 27.7.2018 mennessä.
Maksut voi suorittaa pankkisiirtona tai luottokortilla ilmoittautuneille myöhemmin toimitettavien
maksuohjeiden mukaisesti.
PERUUTUSEHDOT:
- Peruutettaessa matka 15.6.2018 mennessä matkatoimisto palauttaa ilmoittautumismaksun (400 €)
kokonaisuudessaan.
- Peruutettaessa matka 15.6.2018 jälkeen ja 24.8.2018 mennessä matkatoimisto pidättää itsellään vain
ilmoittautumismaksun (400 € per henkilö), eli mahdollisesti maksettu loppuosa maksusta palautetaan
asiakkaalle.
- Peruutettaessa matka 24.8.2018 jälkeen matkatoimisto ei palauta asiakkaalle mitään maksetuista maksuista.
MATKAVAKUUTUS:
Suositamme peruutusturvan sisältävää matkavakuutusta ja EU-sairaanhoitokortin mukaan ottamista, kortin
saa maksutta KELAsta www.kela.fi .

Tervetuloa kokemaan kanssamme unohtumattoman kauniit PohjoisPortugalin maisemat, ihmiset, kiehtova historia sekä herkullisten
ruokien ja viinien maut!
Matkaemäntänne Oili

TIEDUSTELUT JA SITOVA ILMOITTAUTUMINEN 8.6.2018 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.

