
 

 

TERVETULOA AZORIEN SATUMAISEN SAARISTON 

KEVÄÄSEEN 25.3.-2.4.2023, AAVAN ATLANTIN 

KESKELLE! 

 

KAMERA-LEHDEN LUKIJAMATKA KUTSUU VALOKUVAAMAAN 

LUMOAVAN KAUNIISSA MAISEMISSA, MATKANJOHTAJANA 

REINO HAVUMÄKI 

 

TUTUSTU PÄIVITETTYYN LOPULLISEEN MATKAOHJELMAAN 

VAHVISTETTUINE HINTOINEEN! 

 

LAUANTAI 25.3.2023 

12.00 Finnairin suora reittilento AY1739 lähtee Helsingistä ja saapuu Lissaboniin klo 14.55. 

Lissabonin lentoasemalla ryhmän ottaa vastaan 23 vuotta Portugalissa asunut opas / tulkki 

Mika Palo, joka on ryhmän mukana koko ajan matkalla Lissabonista Azoreille ja takaisin 

Lissaboniin. 

Lyhyt bussikuljetus Lissabonin lentoasemalta hotelliin.  

n. 16.30 Majoittuminen Hotel Ikonik Lisboaan*** Parque das Naçõesin kaupunginosassa. 

17.30-19.30 Matkan osallistujien esittelyt ja mahdollisuus kuvien katseluun hotellin tiloissa.  

Tutustuminen paikalliseen portugalilaiseen valokuvaajaan ja hänen tuotantoonsa. 

20.00 Yhteinen illallinen viineineen hotellin lähellä sijaitsevassa ravintolassa. 

Yöpyminen hotellissa Lissabonissa. 

 



SUNNUNTAI 26.3.2023 

Aamiainen hotellin monipuolisesta noutopöydästä. 

10.00 Lähtö Lissabonin hotellista. Opastettu kiertoajelu Lissabonissa, sisältäen pysähdyksiä ja 

kuvausmahdollisuuksia. 

13.00 Kiertoajelu päättyy Lissabonin lentoasemalle, jossa teemme lähtöselvityksen lennolle. 

Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen tai välipalaan lentoasemalla. 

15.10 Lentomme Azoreille (SATA Azores Airlinesin lento S4153) lähtee Lissabonista ja saapuu 

Hortaan (Faialin saarelle) klo 16.55. Azorilainen paikallisoppaamme on meitä vastassa Hortan 

lentoasemalla (Azoreilla paikallisopas on mukana kaikilla retkillä, eri saarilla on eri oppaat). 

Lyhyt bussikuljetus Azoris Faial Garden Hoteliin**** Hortan kaupungissa, majoittuminen. 

18.00 Valokuvauksellinen iltakävely Hortassa ja sen maailmankuulussa satamassa, jossa 

Atlantin ylittävät purjeveneet tapaavat pysähtyä. 

19.30 Yhteinen illallinen viineineen ravintolassa Hortassa. Yöpyminen hotellissa Hortassa. 

 

MAANANTAI 27.3.2023 

Aamiainen hotellin monipuolisesta noutopöydästä. 

Vapaa valokuvauspäivä Hortassa ilman mitään yhteisiä aterioita. 

HUOM. Mahdollisuus lisämaksulliseen Whale Watching -veneretkeen valaita tarkkailemaan 

ja kuvaamaan (tarvitaan vähintään 4 osallistujaa, hinta 101,00 €/hlö, jos osallistujia on alle 10 

henkeä; 88,00 €/hlö, jos osallistujia on 10 henkeä tai enemmän). Ilmoittautumiset Whale 

Watching -veneretkelle 11.3.2023 mennessä: mika.palo@sublutour.com  

17.30-19.30 Mahdollisuus kuvien katseluun ja palautteeseen hotellissa. 

Vapaa ilta Hortan kaupungissa. Yöpyminen hotellissa Hortassa. 

 

TIISTAI 28.3.2023 

Aamiainen hotellin monipuolisesta noutopöydästä. 

6.45 Bussikuljetus hotellilta Hortan satamaan, josta puolisen tuntia kestävä laivakuljetus klo 

7.30 läheiselle Picon saarelle. 

Valokuvauksellinen kiertoajelu tilausbussilla Picon saarella, jonka huikean luonnonkauniita 

maisemia hallitsee koko Portugalin korkein vuori, Picon tulivuori (2351 m). 

Yhteinen lounas viineineen ravintolassa. 

Picon saaren kierroksella vierailemme mm. valaanpyyntimuseossa, laavakenttien keskellä 

sijaitsevissa viinitarhoissa sekä saaren viinien esittelykeskuksessa, jonka lähellä voi maistella 

omakustanteisesti Picon kuuluisaa viiniä. 

18.00 Puolisen tuntia kestävä laivakuljetus takaisin Faialin saarelle, Hortaan, jossa bussikuljetus 

hotellille. 
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Vapaa ilta Hortan kaupungissa. Yöpyminen hotellissa Hortassa. 

 

KESKIVIIKKO 29.3.2023 

Aamiainen hotellin monipuolisesta noutopöydästä. 

n. 9.30-17.00 Kierrämme luonnonkaunista Faialin saarta tilausbussilla pysähtyen 

valokuvauksellisissa paikoissa. Vierailemme mm. 1043 metriä korkean valtavan Caldeiran 

tulivuoren kraaterin reunalla sekä vuosina 1957-58 purkautuneella Capelinhosin tulivuorella ja 

sen modernissa esittelykeskuksessa/museossa (Centro de Interpretação do Vulcão dos 

Capelinhos). Yhteinen lounas viineineen ravintolassa matkan varrella. 

Mahdollisuus kuvien katseluun ja palautteeseen hotellissa. 

Vapaa ilta Hortan kaupungissa. Yöpyminen hotellissa Hortassa. 

 

TORSTAI 30.3.2023 

Aamiainen hotellin monipuolisesta noutopöydästä. 

9.30 Lähtö hotellista. Lähdemme tilausbussilla vierailulle Faialin saaren kasvitieteelliseen 

puutarhaan. 

13.00 Yhteinen lounas viineineen ravintolassa. 

Lyhyt bussikuljetus Hortan lentoasemalle. 

Klo 17.35 lennämme Hortasta suoraan São Miguelin saarelle, Ponta Delgadaan, jonne 

saavumme klo 18.30 (SATA Azores Airlinesin lento SP573). Azorilainen paikallisoppaamme on 

meitä vastassa Ponta Delgadan lentoasemalla. 

Lyhyt bussikuljetus Ponta Delgadan hotelliin (Azoris Royal Garden Hotel****), majoittuminen. 

Vapaa ilta Ponta Delgadan kaupungissa. Yöpyminen hotellissa Ponta Delgadassa. 

 

PERJANTAI 31.3.2023 

Aamiainen hotellin monipuolisesta noutopöydästä. 

9.00-17.30 Valokuvauksellinen kiertoajelu São Miguelin saarella tilausbussilla. São Miguel 

tunnetaan henkeäsalpaavista tuliperäisistä maisemistaan, monimuotoisesta luonnostaan, 

lähes kaikkialla laiduntavasta nautakarjastaan sekä rikkaasta merilajistostaan. Vierailemme 

mm. Euroopassa ainutlaatuisella teeviljelmällä sekä Furnasin kraaterilaaksossa, jossa 

tutustumme höyryäviin kuumavesilähteisiin.  

Retkellä yhteinen lounas viineineen ravintolassa. 

Iltapäivällä jatkamme paratiisimaiseen Terra Nostra –puistoon, jossa voi ihailla kaunista 

luontoa ja käydä kylpemässä korkean mineraalipitoisuuden omaavissa lämpimissä altaissa. 

18.30-20.00 Mahdollisuus kuvien katseluun ja palautteeseen hotellissa. 



Vapaa ilta Ponta Delgadan kaupungissa. Yöpyminen hotellissa Ponta Delgadassa. 

 

LAUANTAI 1.4.2023 

Aamiainen hotellin monipuolisesta noutopöydästä. 

9.00-17.00 Valokuvauksellinen kiertoajelu São Miguelin saarella tilausbussilla: Käymme 

tilausbussilla ananasviljelmällä Ponta Delgadassa, Lagoa das Sete Cidadesin ja Lagoa do Fogon 

kuvauksellisilla kraaterijärvillä sekä Ribeira Granden kaupungissa, jossa maistelemme 

paikallisia liköörejä. 

Yhteinen ravintolalounas viineineen retkellä. 

Illansuussa valokuvauksellinen kiertokävely Ponta Delgadan keskusta-alueella. 

19.30-21.00 Mahdollisuus kuvien katseluun ja palautteeseen hotellissa sekä tutustuminen 

paikalliseen azorilaiseen valokuvaajaan ja hänen tuotantoonsa. 

Vapaa ilta Ponta Delgadan kaupungissa. Yöpyminen hotellissa Ponta Delgadassa. 

 

SUNNUNTAI 2.4.2023 

Aamiainen hotellin monipuolisesta noutopöydästä. 

Lähtö hotellista, lyhyt bussikuljetus Ponta Delgadan lentoasemalle. 

09.50 lennämme Ponta Delgadasta Lissaboniin, jonne saavumme klo 13.05 (SATA Azores 

Airlinesin lento S4122). 

Lissabonin lentoasemalla joudumme noutamaan matkalaukut ja suorittamaan uuden 

lähtöselvityksen Finnairin lennolle Helsinkiin. 

17.20 Finnairin suora reittilento AY1740 lähtee Lissabonin lentoasemalta, saapuen perille 

Helsinki-Vantaan lentoasemalle klo 23.55. 

 

 

VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ: Vuodesta 2014 lähtien suomalaisia suomeksi palvellut 

matkatoimisto SUBLU TOUR PORTUGAL. Merkki SUBLU Tour Portugal kuuluu yritykselle 

Maresias e Pradarias, Lda., joka on rekisteröity Portugalin kansalliseen matkatoimisto-

rekisteriin numerolla RNAVT 7220. SUBLU Tour Portugal on viime vuosina järjestänyt jo kolmen 

suomalaisryhmän matkat Azoreille. 

 

MATKAN HINTA:  

- Hinta: 2072,00 €/hlö majoituksella jaetussa 2 hengen huoneessa 

- Yhden hengen huoneesta lisämaksu 300,00 € 

- HUOM. Hintaan kuuluu paljon eli kaikki matkaohjelmassa mainitut lennot, hotellimajoitukset, 

kuljetukset, retket opastuksineen ja puolihoito viineineen lukuunottamatta vapaapäivänä 27.3. 

- Em. hinta edellyttää 25 hengen vähimmäismäärää osallistujia. 



 

ILMOITTAUTUMISET 31.12.2022 mennessä: mika.palo@sublutour.com / 040 5036753 

 

MAKSUAIKATAULU: Kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta (mutta viimeistään 

31.12.2022) maksetaan matkatoimisto SUBLU Tour Portugalin sähköpostitse lähettämää laskua 

vastaan varausmaksu 672,00 €/hlö. Loppuosa maksetaan eri laskua vastaan 27.2.2023 

mennessä. Maksut voi suorittaa pankkisiirtona tai luottokortilla, ilmoittautuneille myöhemmin 

toimitettavien maksuohjeiden mukaisesti. 

 

PERUUTUSEHDOT: 

- Peruutettaessa matka 31.12.2022 mennessä matkatoimisto palauttaa asiakkaalle kaiken 

siihen mennessä maksetun. 

- Peruutettaessa matka välillä 1.1.-27.2.2023 matkatoimisto pidättää itsellään varausmaksun 

(672,00 €/hlö). 

- Peruutettaessa matka 28.2.2023 alkaen matkatoimisto ei palauta asiakkaalle mitään 

maksetuista maksuista. 

 

MATKAVAKUUTUS: Suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen hankkimista 

ja EU-sairaanhoitokortin mukaan ottamista (kortin myöntää Kela ja se on maksuton). 

 

Lämpimästi tervetuloa kanssamme lumoavan kauniiseen ja kuvaukselliseen Azorien 

saaristoon! Maaliskuussa 2019, helmikuussa 2020 ja lokakuussa 2021 toteutetut 

Azorien matkamme saivat erinomaisen asiakaspalautteen tyytyväisiltä 

suomalaisryhmiltämme. 

 

ILMOITTAUTUMISET JA KYSELYT: mika.palo@sublutour.com / 040 5036753 
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