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KESKI-PORTUGALIA 
MERELTÄ VUORISTOON
NAZARÉN LÄHIYMPÄRISTÖ JA LISSABON
7 PÄIVÄÄ 6 YÖTÄ - VÄHIMMÄISMÄÄRÄ OSALLISTUJIA: 20 HENKEÄ

1. PÄIVÄ
Saapuminen Lissabonin lentoasemalle
Bussikuljetus hotellille Nazaréhen, matkan varrella pysähdymme 
Alcobaçassa
Vierailu Alcobaçan keskiaikaisen luostarin kirkkoon (UNESCOn 
maailmanperintökohde)
Lounas hotellin ravintolassa Nazaréssa
Käynti Nazarén thalasso- eli merivesikylpylässä: kierros dynaamisessa 
thalasso-merivesialtaassa
Illallinen hotellin ravintolassa
Yöpyminen hotellissa

Thalasso Portugal on hienostunut kylpyläkeskus, joka hyödyntää Nazarén 
kivennäisrikkaan meriveden terapeuttisia ominaisuuksia tarjotakseen 
hoitoja, jotka edistävät terveyttä, hyvinvointia ja kauneutta.
Kylpyläkeskus hankkii merivetensä 300 metrin päästä ja siihen vaikuttaa 
jodirikas meri-ilma, joka tunnetaan Portugalissa reumaattisia sairauksia ja 
hengitystieongelmia parantavasta vaikutuksestaan.
Merivesi lämmitetään lisäämättä siihen mitään lisäaineita ja se vaihtuu 
jatkuvasti, mahdollistaen ammattilaisten tarjoamat hoidot.
Tarjolla on erilaisia hoitoja, liittyen esimerkiksi hengitykseen, verenkiertoon, 
reumatismiin, luihin, psoriasikseen, ihotauteihin ja neurologiaan, kuten 
myös kauneutta, ikääntymisen ja stressin vastustamista, laihtumista ym. 
edistäviä hoitoja.

2. PÄIVÄ
Vierailu Fátiman pyhiinvaelluskeskukseen
Vierailu Convento de Cristoon eli “Kristuksen luostariin” Tomarissa, 
1100-luvulla rakennetussa temppeliherrojen ritarikunnan linnassa                 
(UNESCOn maailmanperintökohde)
Vapaa, omakustanteinen lounas Tomarissa
Vierailu Casal das Freirasin viinitilalle Tomarin lähellä, viininmaistajaiset
Illallinen hotellin ravintolassa kansantanssi-ryhmän esityksen kera
Yöpyminen hotellissa

Tomar
Tomarin historiallisessa kaupungissa on useita nähtävyyksiä, esimerkiksi 
temppeliherrojen linna, jonka sisällä on « Kristuksen luostari » (Convento 
de Cristo), yksi UNESCOn maailmanperintökohteista. 
Convento de Cristo kuului aikoinaan temppeliherrojen ritarikunnalle ja se 
sijaitsee kukkulalla, sen alapuolisella tasangolla olevan vanhan kaupungin 
yläpuolella. 
Sitä ympäröivät komeat muurit ja metsä. 
Nykyisin Convento de Cristo on merkittävä matkailunähtävyys, jossa 
järjestetään usein kulttuuritapahtumia. 
Sen arkkitehtuurissa on havaittavissa muun muassa romaanisia, 
goottilaisia, manueliinisia, renessanssi- ja barokkityyleihin liittyviä piirteitä.

3. PÄIVÄ
Vierailu Penichen kalastajakaupunkiin ja sen linnoituksessa sijaitsevaan 
museoon
Lounas Penichessä
Vierailu Óbidosin pittoreskiin linnoitettuun keskiaikaiseen kirkonkylään ja 
paikallisen ginja-kirsikkaliköörin maistajaiset
Paluu Foz do Arelhon ja São Martinho do Porton rantamaisemien kautta
Vapaa, omakustanteinen illallinen
Yöpyminen hotellissa
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Peniche
Kalastusperinteistään tunnettu Penichen pikkukaupunki sijaitsee 
luonnonkauneudeltaan vertaansa vailla olevan niemimaan reunalla. 
Penichen hiekkarantoja huuhtovat surff aajien kautta maailman tuntemat 
aallot. 
Penichen linnakkeessa sijainnut vankila on nykyisin muistomerkki ja museo 
vastarinnalle Portugalin 1900-luvun Estado Novo -diktatuurijärjestelmää 
kohtaan. 
Niemimaan reunalla sijaitsevalta Cabo Carvoeiron niemeltä perinteisine 
majakkoineen avautuu upea näkymä ulapalla häämöttävään Berlengasin 
saaristoon.

Óbidos
Hyvin säilynyt Óbidosin linnoitettu keskiaikainen kirkonkylä tarjoaa 
vierailijoille aikamatkan menneisyyteen. 
Kävelyretki linnan muureilla ja kirkonkylän vanhoilla kivikujilla vanhoine 
rakennuksineen herättää henkiin sadut prinsessoista ja urheista ritareista. 
Vierailumme vie meidät kirkonkylän portin Porta da Vilan kautta Santa 
Marian ja Santiagon vanhoille kirkoille sekä ihailemaan hyvin säilyneiltä 
korkeilta muureilta avautuvaa suurenmoista näköalaa.

4. PÄIVÄ
Vierailu Aljubarrotan vuonna 1385 käydyn, Portugalin pelastaneen taistelun 
infokeskukseen Batalhan lähellä
Lounas Aljubarrotan taistelun infokeskuksen ravintolassa
Vierailu Batalhan keskiaikaiseen luostariin (UNESCOn 
maailmanperintökohde)
Vierailu Moedan tippukiviluoliin
Illallinen hotellin ravintolassa
Yöpyminen hotellissa

Portugalin “Raatteen tie” - Aljubarrotan keskiaikainen taistelukenttä ja 
sen huippumoderni infokeskus
Aljubarrotan vuonna 1385 käydyn taistelun tarkempi paikka on Campo Militar 
de São Jorge, joka sijaitsee aivan Batalhan pikkukaupungin lähellä. Tässä 
kuuluisaan “satavuotiseen sotaan” liittyneessä taistelussa lukumäärältään 
selvästi pienemmät portugalilaiset sotajoukot aiheuttivat murskatappion 
ylivoimaisina pidetyille espanjalaisille joukoille, pelastaen siten Portugalin 
itsenäisyyden. Kyseessä on myös yksi koko Euroopan parhaiten 
säilyneistä keskiaikaisista taistelutantereista, jossa on mahdollista saada 
käsitys eri sotajoukkojen tarkasta sijainnista maastossa ja vierailla paikalle 
pystytetyissä puolustusrakennelmissa. Huippumoderni Aljubarrotan 
taistelun infokeskus ja sen vaikuttava multimediaesitys ylläpitävät muistoa 
tästä merkittävästä sotahistoriallisesta tapahtumasta.

Batalhan luostari
Santa Maria da Vitórian eli Batalhan luostari on yksi Portugalin ja 
Euroopan keskiaikaisen arkkitehtuurin helmistä. Tämä UNESCOn 
maailmanperintökohteeksi julistama rakennuskompleksi on seurausta 
Portugalin kuninkaan João I:n lupauksesta hänen joukkojensa voitettua 
espanjalaiset maahantunkeutujat 14.8.1385 käydyssä taistelussa, jonka 
ansiosta Portugalin kruunu säilyi João I:llä ja Portugalin itsenäisyys 
varmistettiin.

5. PÄIVÄ
Vapaa päivä Nazaréssa
Käynti Nazarén thalasso- eli merivesikylpylässä: kierros dynaamisessa 
thalasso-merivesialtaassa
Yöpyminen hotellissa

6. PÄIVÄ
Vierailu Cósin keskiaikaiseen nunnaluostariin (Alcobaça)
Vierailu Raul da Bernardan posliinitehtaalle
Vapaa, omakustanteinen lounas Alcobaçassa
Vierailu Alcobaçan viinimuseoon
Vierailu omenantuottajien osuuskuntaan COPAan
Gastronominen buff et-illallinen viininmaistajaisten ja fadomusiikkiesityksen 
kera
Yöpyminen hotellissa

Alcobaçan viinimuseo
Alcobaçan vaikuttavan näköinen viinimuseo (Museu do Vinho de Alcobaça) 
kertoo Alcobaçan ja Portugalin viinintuotannon menneistä vaiheista. Tämä 
museo sijaitsee todella osuvasti vuonna 1874 rakennetussa viinikellarissa. 
Museokierroksen päättyessä tarjolla on paikallisten viinien maistajaiset.

7. PÄIVÄ
Lähtö Nazarésta kohti Lissabonia
Sightseeing-ajelu Lissabonissa
Käynti kuuluisassa Pastéis de Belém -konditoriassa, käymme kahvilla ja 
maistamme herkullisia Belémin vaniljaleivoksia
Tutustumme Belémin alueen nähtävyyksiin pienellä kävelykierroksella: 
Pyhän Hieronymuksen eli Jerónimosin luostarin kirkko (UNESCOn 
maailmanperintökohde)
Lounas Lissabonissa
Vapaata aikaa Parque das Naçõesin kaupunginosassa Tejo-joen 
rannalla, vuoden 1998 EXPO-maailmannäyttely-alueella (mahdollisuus 
vierailla omalla kustannuksella Oceanáriossa eli valtameriakvaariossa, 
käydä köysirata-retkellä, shoppailemassa Vasco da Gaman                 
kauppakeskuksessa tai kävellä viihtyisällä joenranta-alueella, josta löytyy 
useita kahviloita ja ravintoloita terasseineen
Illalla lähtö lentoasemalle, paluulento Helsinkiin

Lissabon
Ne, jotka kuvittelevat Lissabonin olevan kukkuloilla sijaitsevien valkoisten 
rakennusten kaupunki, tulevat yllättymään. 
Talojen julkisivuihin on ilmestynyt myös pastellin ja okran värejä. 
Modernit rakennukset liittyvät vanhaan kaupunkikuvaan. 
Ajamme Avenida da Liberdaden kautta vierailulle Belémin kaupunginosaan, 
jossa tutustumme Hieronymuksen luostariin (Mosteiro dos Jerónimos), 
Löytöretkien muistomerkkiin (Padrão dos Descobrimentos) ja Belémin 
torniin (Torre de Belém). 
Maistamme myös kuuluisia Belémin kermaleivoksia niitä valmistavassa 
kuuluisassa konditoriassa.

Parque das Nações - Lissabonin modernit kasvot
Parque das Nações käsittää alueen, jossa Lissabonin maailmannäyttely 
järjestettiin vuonna 1998. Tältä viihtyisältä alueelta avautuu upea näköala 
Tejo-joen vastarannalle ja kohti Ponte Vasco da Gamaa, Euroopan pisintä 
siltaa. Useita EXPO’98 -maailmannäyttelyn rakennuksia on säilytetty ja tästä 
modernista kaupunginosasta on tullut suosittu vierailukohde. Oceanário on 
yksi maailman suurimpia akvaarioita ja Orienten rautatieasema tunnetaan 
vaikuttavasta arkkitehtuuristaan. Vasco da Gaman kauppakeskus ja 
jokirannan ravintolat tarjoavat omia houkutuksiaan.


