FADO-MATKAOHJELMA LISSABONISSA 13. – 17.5.2015
Ajankohta: 13.-17.5.2015 keskiviikosta sunnuntaihin
Osallistujamäärä: minimi 15, maksimi 25 henkeä.
Ohjelmasta vastaa: ShinyDay / João Gomes, Portugali www.shinyday.pt
Matkanvetäjä Portugalissa: Mika Palo
Yhteyshenkilö Suomessa: Suomi-Portugali -yhdistyksen tiedottaja Sisko Vuorenmaa on
mukana ke 13.5. Helsingistä (www.flytap.com) klo 16.50 TP793 lennolla, joka saapuu
Lissaboniin klo 19.45.
Sitova ilmoittautuminen: viimeistään 10.3.2015 Siskolle
Maksu: 10.4.2015 suoraan ohjelmanjärjestäjä ShinyDay’lle pankin kautta myöhemmin
ilmoitettavien ohjeiden mukaan.

OHJELMA:
KESKIVIIKKO 13.5.
- Kello 16.50 TAPin suora lento TP793 saapuu Lissabonin lentoasemalle klo 19.45
- Bussikuljetus Ever Lisboa Hotel -hotelliin osallistujien saapumislentojen erilaiset aikataulut
huomioon ottaen, osoite Avenida da Liberdade 189, Lissabon
- Vapaa ilta (hotellin lähellä on hyviä ruokapaikkoja)
TORSTAI 14.5.
-09.30
-10.00
-12.30
-15.00
-17.30
-19.30
-20.00

Lähtö hotellista
Vierailu kuuluisan Fado-laulaja AMÁLIA RODRIGUESin kotimuseoon
Omakustanteinen lounas
Vierailu SÃO JORGEN linnaan
Paluu hotelliin
Lähtö hotellista
Illallinen nostalgisessa Fado-ravintolassa CLUBE DE FADOssa
Alfamassa
-21.30
Fado-lauluesitykset alkavat
-noin 24.00
Paluu hotelliin
São Jorge ►
PERJANTAI 15.5.
-10.00
Lähtö hotellista
-10.30
Tutustuminen kuuluisan portugalilaisen kitaranrakentajamestarin GILBERTO
GRÁCIOn työpajassa kitaranvalmistuksen salaisuuksiin, paikka: Parque de
Ateliers de Carnaxide
-12.00
Lähtö Bucelasiin (“Capital do Arinto” eli Portugalin parhaan valkoviinirypälelajike Arinton “pääkaupunki”)
-13.00
Erikoislounas viininmaisteluineen QUINTA DA MURTAn viinitilalla
(“Shakespearen viini”)
-16.00
Vierailu BUCELASin viinimuseoon
-18.30
Paluu hotelliin
Vapaa ilta
Gilberto Grácio ►

LAUANTAI 16.5.
-09.30
Lähtö hotellista SANTO AMAROn laiturille
-10.00
Ainutlaatuisen hauska ja jännittävä Lissabonin kiertoajelu!
-12.00
Paluu SANTO AMAROn laiturille
-13.00
Omakustanteinen lounas BELÉMin kaupunginosassa
-15.30
Vierailu FADO-MUSEOON elävän fado-esityksen kera
-18.00
Paluu hotelliin
-20.00
Lähtö hotellista
-20.30
Fado-lauluillallinen ravintola “SENHOR VINHOSSA”
-24.00
Paluu hotelliin
Coimbran kitara ►
SUNNUNTAI 17.5.
Kuljetukset Lissabonin lentoasemalle osallistujien yksilölliset lentoaikataulut huomioon ottaen.
- HINTA/henkilö aamiaisineen 2 hengen huoneessa
- HINTA/henkilö aamiaisineen 1 hengen huoneessa

€ 610,00
€ 680,00

Sitova varaus: 10.3.2015 mennessä Siskolle.
Maksu:
10.4.2015 myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan suoraan ohjelmanjärjestäjä ShinyDaylle.
Hintoihin sisältyvät edestakaiset kuljetukset lentoasema-hotelli-lentoasema, kuljetukset
vierailukohteisiin ja takaisin, hotellimajoitus aamiaisineen, torstain ja lauantain illalliset sekä
perjantain lounas viininmaistajaisineen, Lissabonin kiertoajelu sekä ohjelmassa mainitut
vierailut pääsymaksuineen ja opastuksineen.
Hintoihin eivät sisälly edestakaiset lennot Helsingistä (tai muualta) Lissaboniin, jotka
osallistuja varaa itse suoraan esim. lentoyhtiöstä. Lentojen lähtö- ja paluuajan voi jokainen
määritellä itse. Ohjelman ulkopuolisista, esim. hotelli, lisäajan varauksista matkustaja hoitaa
itse.
Suosittelemme matkavakuutusta, joka sisältää peruutusturvan. KELAsta saa maksuttoman
eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Tarkista myös passin voimassaoloaika ja ano tarvittaessa
uusi, mihin voi sesonki- ja loma-aikoina kulua odotettua enemmän aikaa.
Ilmoittaudu sitovasti pikimmiten alla olevaan sähköpostiin tai puhelimitse. Ryhmän
minimimäärän täytyttyä ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä erikseen (HUOM! lennot
kallistuvat lähempänä lähtöajankohtaa). Suorat TAPin lennot Helsinki-Lissabon-Helsinki esim.
www.flytap.pt .

Tervetuloa mukaan tälle suositulle elämysmatkalle Lissaboniin!
Matkaemäntänne

Sisko
Suomi-Portugaliyhdistys ry
Sisko Vuorenmaa, tiedotus
yhdistys@suomi-portugali.org www.suomi-portugali.org

