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KULTTUURI- JA ELÄMYSMATKA AIDOIMMASSA 
PORTUGALISSA 

 

MATKAOHJELMA 

 

Ti 14.04. TAP Portugalin suora lento Helsinki-Lissabon klo 6.35-9.30. Kentältä 

bussi suoraan Nazaréhen, ajoaika noin 1,5 t. Aluksi käydään Sition komean 

kallioniemen näköalapaikalla, jota pidetään vuonna 1182 koetun ihmeen eli Neitsyt 

Marian ilmestyksen tapahtumapaikkana. Käväisemme myös pyhiinvaelluskirkossa 

(Santuário da Nossa Senhora da Nazaré). Lounas viineineen tulevan hotellimme 

Mar Aberto -näköalaravintolassa. Majoittuminen Miramar Hotel & Spa´han 4*. 

Iltapäivällä vapaata aikaa Nazaréssa tai lisämaksusta (30€/hlö) mahdollisuus tunnin 

mittaiseen allaskäyntiin ainutlaatuisen mineraalirikkaassa Thalasso Nazaré -

merivesikylpylässä Nazarénlahden hiekkarannalla. Kylpylään pumpattavan 

meriveden parantavat ominaisuudet perustuvat syvästä vedenalaisesta kanjonista 

virtaaviin mineraaleihin. 

Gastronominen buffet-illallinen viineineen hotellin Mar Aberto -näköalaravintolassa. 

Illallisen päätteeksi nazarélaisen kansantanssiryhmän värikäs ja vauhdikas esitys. 

 

 

Ke 15.04. Buffet-aamiaisen jälkeen lähdemme hotellista kohti Coimbraa (ajo 1,5t) 

Matkamme otsikkona meilläkin tunnetuksi tullut laulu “Portugalin huhtikuu” onkin 

alunperin ollut nimeltään juuri Coimbra. Bussi vie suoraan ylös yliopistokukkulalle 

(Unescon maailmanperintökohde), jossa vierailemme Coimbran yliopiston 1700-

luvulla rakennetussa, Euroopan vanhimpiin kuuluvassa kirjastossa Biblioteca 

Joaninassa sekä yliopiston päärakennuksessa. Kuljetus Coimbran alakaupunkiin eli 

“Baixaan”, jossa aluksi opastettu kävelykierros sekä sen jälkeen lounas viineineen. 

Majoittuminen keskustan Hotel Astoriaan, 3*.  Loppuiltapäivä ja ilta vapaata nauttia 

maan entisen pääkaupungin Coimbran tunnelmasta ja vaikkapa 

fadomusiikkiesityksistä. 

 

 

To 16.04. Lähtö hotellista bussilla kohti Castelo de Videä, matkalla vierailemme 

aluksi juustolassa Rabaçalin juustopaikkakunnalla. Lounas Tancosissa Restaurante 

Almourolissa, Tejo-joen rannalla. Teemme lyhyen veneretken Tancosin laiturista 



läheiseen 1100-luvulla Tejo-joen saareen rakennettuun Almourolin upeaan 

linnaan. Jatkamme matkaa itään Belverin 1100-luvulla rakennetulle linnalle  já 

ihailemme sieltä Tejo-joen laaksoon avautuvaa mahtavaa näköalaa. 

Castelo de Videssä majoitumme Hotel Sol e Serraan 3*. Illalla vapaata aikaa 

tutustua tähän viehättävään pikkukaupunkiin, jota on kutsuttu myös “Alentejon 

Sintraksi”. 

 

Pe 17.04. Aamiaisen jälkeen lähtö läheisen Marvãon vuoren huipulle rakennettuun 

upeaan linnoitettuun kylään sekä sen museoon ja linnaan. Vierailu linnavuoren 

alapuolella sijaitseville Ammaian roomalaisaikaisille raunioille sekä arkeologiseen 

museoon. 

Herkkulounas viineineen Alter do Chãossa, Hotel Varandas de Alterin ravintolassa. 

Iltapäivällä vierailu Alter do Chãon lusitanianhevosista kuuluisaan hevossiittolaan. 

Paluu hotelliin, ilta vapaa Castelo de Videssä. 

 

La 18.04. Aamiaisen jälkeen lähtö hotellista kohti Évoraa. Matkalla tutustumme 

paikalliseen savikeramiikkaan Estremozin kaupunginmuseossa sekä 

savityöpajassa. Lounas viineineen perinteisessä Café Alentejano -ravintolassa 

Estremozissa. Jatkamme Vila Viçosaan, jossa opastettu vierailu Bragançan 

herttuasuvun (myöh. kuningassuvun) loistavaan renessanssipalatsiin. Saavumme 

Évoraan, majoitumme Hotel M´ar de AR Muralhasiin, 4*. Vapaa ilta Évorassa. 

 

Su 19.04. Aamiaisen jälkeen vapaa päivä nauttia upean Évoran renessanssi-

kaupungin (myös Unescon listalla) tunnelmasta. Illallinen viineineen Évorassa. 

 

Ma 20.04. Aamiaisen jälkeen lähtö Évorasta kohti Lissabonia ja Atlantin rannikkoa. 

Matkan varrella käymme ensin Arraiolosin kirkonkylässä tutustumassa paikalliseen 

käsityömattoperinteeseen sekä 1300-luvun ellipsin muotoiseen linnaan.    Opastettu 

vierailu Arraiolosissa sijaitsevalle upealle Quinta Monte da Ravasqueiran viinitilalle, 

sen viinikellariin sekä pieneen hevosvaunumuseoon. Viininmaistajaiset ja todellinen 

herkkulounas viineineen tilan ravintolassa. 

Jatkamme matkaa Portugalin pääkaupunkiin Lissaboniin, jonne saavuttaessa 

teemme ensin opastetun kiertoajelun bussilla. Majoittuminen Hotel Expo Astoriaan 

3*. Ilta vapaata Lissabonissa. 

 

Ti 21.04. Aamiaisen jälkeen opastettu kävelykierros Lissabonin keskusta-alueella. 

Lounas viineineen paikallisessa keskustan lounasravintolassa. Iltapäivä ja ilta vapaa  

Lissabonissa. Mahdollisuus omatoimiseen illalliseen jossakin kaupungin monista 

fadoravintoloista.   

 

Ke 22.04.  Lähtö hotellista bussilla läntiseen monumentaaliseen kaupunginosaan 

Belémiin, jossa opastettu kävelykierros Tejo-joen ranta-alueella sijaitsevissa 

kohteissa: Jerónimosin eli hieronymiittamunkkien luostarin komea kirkko-osa (myös 

Unescon kohde), Belémin torni ja löytöretkien muistomerkki. Useat suuret 

löytöretkeilijät ja merenkulkijat olivatkin juuri portugalilaisia, kuten Vasco da Gama 

ja Fernão de Magalhães. 

Jatkamme kohti Sintraa, Portugalin kuninkaallisten entistä kesänviettopaikkaa 

vaikuttavine linnoineen, palatseineen ja puutarhoineen. Lounas viineineen Sintrassa 

Restaurante Cantinho de São Pedrossa. Opastettu vierailu Palácio Nacional de 

Sintrassa pakollisten “radio-opaslaitteiden” kanssa . Vapaata aikaa Sintrassa. 

Illalla kuljetus suoraan Lissabonin lentokentälle. TAP Portugalin suora reittilento 

Helsinkiin lähtee klo 23.15 ja saapuu Helsinkiin torstaina 23.04. klo 05.50 aamulla. 

 



Matkan hinta: 2h huoneessa 1753 € / hlö, 1h huoneen lisä 377 €. Sisältää lennot, 

majoitukset, aamiaiset, yhden aterian päivittäin (paitsi tulopäivänä kaksi), kaiken 

ohjelman kuten  sisäänpääsyt sekä opastukset suomeksi, kuljetukset. 

   

Ilmoittautuminen: 28.2.2020 mennessä jussiam@kolumbus.fi. Tiedot 

maksujen aikatauluista ilmoittautumisen jälkeen. 

 

Suunnittelu ja toteutus matkanjohtajana: Jussi Ala-Marttunen, puh. 040-

7003254 tai jussiam@kolumbus.fi . 

 

Ohjelman kohteiden valmistelu ja opastus matkalla suomeksi: Mika Palo, 

mika.palo@sublutour.com. 

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä: matkatoimisto SUBLU Tour Portugal (Maresias e 

Pradarias, Lda.), www.sublutour.com/fi. Tämä suomea puhuva portugalilainen 

matkatoimisto on vuodesta 2014 lähtien järjestänyt jo lukuisia Portugalin-matkoja 

niin suoraan suomalaisryhmille kuin suomalaisille matkatoimistoillekin. Se kuuluu 

isompaan nazarélaiseen hotelli- ja kylpyläyritysryhmään Grupo Miramariin ja on 

rekisteröity Portugalin valtion matkatoimistorekisteriin (RNAVT 7220), omaten 

kaikki matkatoimistolta edellytettävät vakuutukset ja osallistuen Portugalin 

matkatoimistojen matkavakuusrahastoon. SUBLU Tour Portugalin vakituiseen 

henkilökuntaan kuuluu kaksi Portugalissa pysyvästi asuvaa suomalaista. 

 

HUOM. Matkanjärjestäjä varaa itselleen oikeuden vaihtaa matkaohjelmassa 

mainitut hotellit ja ravintolat muihin vastaavan tasoisiin hotelleihin tai ravintoloihin 

matkanjärjestäjästä riippumattomien odottamattomien syiden niin vaatiessa. 

 

Castelo de Viden keskiaikainen vanhakaupunki on yksi lumoavista matkakohteistamme. 
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