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NETTILINKKEJÄ PORTUGALIIN JA ALGARVEEN LIITTYEN
YLEISTÄ
www.mtv3.fi/matkailu/
- MTV:n nettisivujen matkailuosiossa on muutama suomenkielinen matkailuartikkeli Portugalista
www.finpro.fi/markkinatieto/countryfiles.asp?Section=52&Country=83
- Finpron sivuilla erinomaista maatietoa Portugalista. Mm. perustietoa elinkeinoelämästä, infrastruktuurista jne.
Tutkimusraportteja ja uutisjuttuja mm. Portugalin kaupan kehityksestä. Sivut suomeksi.
http://europa.eu.int/youth/travelling_europe/index_pt_fi.html
- Euroopan nuorisoportaalin laaja linkkilista Portugalista. Hyvä aloitussivu Portugalin matkaa suunnitteleville ja
yleistietoa Portugalista kaipaaville.
http://www.smt.fi/matkalle/artikkelit/artikkelit_alentejo.html
- Suomen Matkatoimiston nettisivuilla oleva värikäs artikkeli Alentejon maakunnasta.
http://www.smt.fi/matkalle/kohdeoppaat/lissabon.html
- Suomen Matkatoimiston loistava kohde-esittely Lissabonista. Sivulla mm. monia ravintola- ja kahvilavinkkejä,
nähtävyyksien parhaat palat ja kulkeminen Lissabonissa.
http://www.smt.fi/matkalle/artikkelit/artikkelit_viehkealissabon.html
- toinen matkailuartikkeli Lissabonista Suomen Matkatoimiston sivuilta
www.cm-portimao.pt
-Portimãon kaupungin sivut, tietoa mm. ajankohtaisista tapahtumista. Portugalinkielinen
www.ccportimao.net
- Portimaon ostoskeskus Modelon sivut. Englannin -ja portugalinkieliset sivut.
www.algarve-portal.com
- monipuolinen ja värikäs Algarve-portaali. Kielinä englanti, saksa ja portugali. Helppo navigoida sivuilla.
Sivuilla mm. Algarven säätietoja.
www.algarve-gids.com/uk/index.html
- sivuilla mm. lyhyitä kaupunkiesittelyjä ja hyvät yhteystiedot esim. paikkakuntien golfkentille. Listattu myös
paikkakuntien nähtyyksiä, majoitusvaihtoehtoja, markkinapäiviä jne. Kielinä englanti, hollanti ja portugali.
www.westalgarve.de
- monipuolisin Portugali- portaali, jonka olen nähnyt. Pääosin saksankielinen. Erinomaisia linkkejä. Sivuilla hyviä
paikkakunta- ja alue-esittelyjä, ruokareseptejä, keskustelufoorumi jne. jne.
http://www.portugal-links.de/Algarve
- erinomainen lista Algarve-aiheisia linkkejä. Sivuilla aihealueiden luokittelu saksankielellä, mutta kun sivuilta
valitsee tarkemman aihealueen, sivusto listaa linkkisivut antaen kuvakkeet kyseisten sivustojen kielistä. Valtavasti
tietoa!
http://portugalindex.com/festas/
- Portugalin alueellisia ja paikallisia juhlia listaava sivu. Hakukone. Portugalinkielinen.
www.soneraplaza.net
- Matkailu-osion keskustelupalstalla (kohdassa Portugali) saattaa olla suomalaisten matkailijoiden mielipiteitä
hyvistä ruokapaikoista, kulkemisesta Portugalissa jne.
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SANOMALEHTIÄ JA MUITA JULKAISUJA NETISSÄ
http://portugalresident.com
Englanninkielinen Portugal resident- nettilehti. Kertoo paikallisista ja maailmanlaajuisistakin uutista ja kaikesta
ajankohtaisesta. Erikseen Algarven ja Lissabonin seudun osiot. Sivuilla mm. markkinapäiviä ja
jumalanpalveluksia.
www.diario-online.com
- Algarven alueellinen lehti netissä. Sivuilla mm. monipuolista tietoa kulttuuritapahtumista ja kuvakelinkit Algarven
kuntien kotisivuille. Portugalinkielinen.

PORTUGALIN KEITTIÖ JA VIINITIETOUTTA
www.netmenu.pt
-loistavat sivut, tietoa kaikesta mahdollisesta Portugalin gastronomiaan liittyen. Sivuilla mm. ravintola-hakukone,
ravintolaesittelyjä ja arvosteluja ravintoloista.
http://sivut.koti.soon.fi/nikke/port.html
- suomenkielinen sivu, jolla on esitelty portviiniä, sen valmistusta, historiaa jne. Sivuilla myös viinisanasto
portugali-suomi.
http://www.portugal-info.net/wines
- Kaikkien Portugalin viinialueiden esittely. Englanninkielinen.
www.ivp.pt
Portviini-instituutin kotisivut. Kielinä portugali, englanta ja ranska
http://gnsi.science-art/2000PT/culture.htm
- englanninkielinen sivu, jossa esitellään selkeästi tyypillisiä portugalilaisia ruokia ja juomia. Mm. selityksiä
portugalilaisten lukemattomille tavoille tilata kahvikupponen!

KUVIA JA SÄHKÖPOSTIKORTTEJA ALGARVESTA
http://www.algarve-gids.com/uk/index.html
- Algarve-portaali, jossa ei kovin monipuolista tietoa saatavilla, mutta hienoja kuvia ja e-kortteja kohdasta
”picturegallery”
http://viajar.clix.pt/com/index.php
- portugalilaisen Clix-portaalin monipuolinen matkailusivu, jossa matkailutiedon ohella paljon sähköpostikortteja eri
paikkakunnilta Portugalista.

MATKUSTAMINEN
www.whichbudget.com/fi
- erinomainen omatoimimatkaajan sivu, josta voi etsiä edullisia lentoyhteyksiä maasta toiseen määrittelemällä
lähtö- ja määränpää-maan. Toimii suomenkielellä. Sivuilta linkit mm. eri maiden halpalentoyhtiöiden
kotisivuille.
www.eva-transportes.pt
Eva.Transportes. Bussiyhteyksiä Algarvesta muualle Portugaliin ja Espanjaan
www.cp.pt
Comboios de Portugal- Portugalin rautateiden kotisivu. Aikatauluja, lippuhintoja ja yleistä tietoa matkustamisesta
junalla Portugalissa. Kielinä portugali ja englanti.
www.ana-aeroportos.pt
Portugalin tärkeimpien lentokenttien yhteinen kotisivu. Mm. tietoa saapuvista ja lähtevistä lennoista, tietoa kunkin
lentoaseman palveluista, paikoitusmahdollisuuksista jne. Englanti ja portugali.
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www.maisturismo.pt
- Helppokäyttöinen hakukone, jossa on listattu majoitusmahdollisuuksia Portugalissa. Mukana myös leirintäalueita
ja pousadoita. Kielinä portugali, englanti, saksa ja ranska.
- KTS. MYÖS Kohta ”Kuvia ja sähköpostikortteja Algarvesta” sekä kohta ”Yleistä”
URHEILU JA RANNAT
http://www.portimonensesc.pt/
-Portimãon kaupungin jalkapallojoukkueen Portimonensen kotisivut. Sivuilla mm. pelikalenteri ja pelitilastoja.
www.algarvegolfe.com/main.htm
-Algarven golfkenttien esittely ”Algarve- Land of Golfin” kotisivuilla.
http://www.caddiemagazine.com/matkakertomus_2004lissabon.html
- Caddie-lehden artikkeli Lissabonin seudusta ja golfmahdollisuuksista. Suomenkielinen. Linkkejä Portugalin golfsivuihin.
www.beachcam.pt ja www.surftotal.com
- lainelautailun eli surffauksen portugalilaisia sivustoja. Sivuilla erinomaista tietoa myös Algarven ja länsirannikon
surffirannoista.
www.finnishsurf.net/fsa.html
-suomalaista surffausta edistävän järjestön kotisivut. Sivuilla tietoa myös Portugalin surffipaikoista ja linkki
suomalaiselle surffaus-keskustelusivulle.
http://praias.publico.pt
Publico-lehden ranta-osiossa kattava listaus Portugalin rannoista ja yksityiskohtaista tietoa rannoista (mm. onko
puhdas Sinisen lipun ranta, onko hengenpelastajaa ja muita palveluita. Sivuilla myös yleistä lomatietoa
Portugalista. Portugalinkielinen.)
www.algarve-portal.com/pt/country/beaches
- Algarven rantojen arvostelu

MUUTA ULKOMAILLA ASUVIA SUOMALAISIA YHDISTÄVIÄ SIVUJA
www.ulkosuomalainen.com
- monipuolinen sivusto ulkosuomalaisille. Linkki ulkosuomalaisparlamenttiin. Sivuilla keskusteluja ulkosuomalaisia
puhuttavista aiheista. Maalinkkejä ja tietoa eri maissa toimivista suomalaisista järjestöistä ja muista
ulkosuomalaisten yhteistoimintamuodoista.
http://suomi.fi/suomi/maahan-_ja_maastamuutto/
- hyvää ja selkeää tietoa & linkkejä koskien ulkomaille muuttoa.
www.returnticket.fi
- Suomalaisen konsultointiyrityksen kotisivu, jossa paljon ulkosuomalaisuutta koskevaa tietoa.
sivujen keskustelupalstalle voi kirjoittaa ulkomaan elämästä ja siihen liittyvistä aiheista. Sivuilla hyvä linkkilista
www.finsitut.org
- Suomen Madridin instituutin kotisivut. Suomen Madridin-instituutti on ulkomailla toimiva kulttuuri- ja
tiedeinstituutti, jota ylläpitää Iberialais- amerikkalainen säätiö. Instituutin tavoitteena on tehdä tunnetuksi
suomalaista kulttuuria espanjan- ja portugalinkielisissä maissa.
http://virtual.finland.fi/
- Englanninkielinen erinomaisen monipuolinen tietosivusto Suomesta. Sivuilla myös mm. suomalaisia perinteitä,
ruokaohjeita ja upeita valokuvia Suomesta. Hyvä perussivu ulkomaalaisille tuttaville, jotka haluavat tutustua
maahamme.
www.finnguide.fi
- hieman samantyyppinen sivusto Suomesta kuin Virtual Finland. Sivuilla mm. kauniita sähköpostikortteja
Suomesta.

