
voimassa 1.11. – 23.12.2022 ja 2.1. – 31.3.2023. 
(Muillekin ajanjaksoille voimme toki pyynnöstä 
tehdä erillisen tarjouksen.)

Majoituksen vähimmäisaika: 1 kuukausi.
Valitkaa Teille parhaiten sopiva majoitus 
seuraavista vaihtoehdoista:

1. A p a r t a m e n t o s  M a r  A b e r t o 
-merinäköalahuoneisto, sisältää hyvät buff et-
aamiaiset viereisessä hotellissamme Miramar 
Hotel & Spa – hinta: 2500,00€/kk

2. Kahden hengen huone joko kylpylähotellissa 
Miramar Hotel & Spa**** tai Hotel Miramar 
Sulissa****, oma parveke  (ri ippuen 
parvekkeellisten huoneiden saatavuudesta), 
sisältää hyvät buffet-aamiaiset, – hinta: 
1600,00€/kk

TERVETULOA PIRISTYMÄÄN PIIIIIITKÄÄÄÄN 
KESKI-PORTUGALIN LEMPEÄN TALVIKAUDEN 
VALOSSA, ATLANTIN TERVEELLISESSÄ MERI-
ILMASSA, LUMOAVAN HOPEARANNIKON 
AIDOSTI PAIKALLISESSA ILMAPIIRISSÄ!

ALKAEN 1600€/KK (HINTA KAHDELLE HENGELLE, 
HUOM. ILMAN LENTOJA/KULJETUKSIA)

Voitte majoittua joko mahtavan merinäköalan 
omaaviin moderneihin Apartamentos Mar Aberto 
-huoneistoihin, kodikkaaseen kylpylähotelliin 
Miramar Hotel & Spa’han**** tai tyylikkääseen 
ja luonnonläheiseen Hotel Miramar Suliin**** 
(HUOM. hinnat per hotellihuone tai huoneisto, 
korkeintaan kahdelle hengelle, ilman lentoja ja 
kuljetuksia).

Tämä tarjous talvikauden pitkistä lomista on 
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3. Kahden hengen merinäköalahuone joko 
kylpylähotellissa Miramar Hotel & Spa**** 
tai Hotel Miramar Sulissa****, oma parveke 
(riippuen parvekkeellisten huoneiden 
saatavuudesta), sisältää hyvät buffet-aamiaiset 
– hinta: 1800,00€/kk

Lisätietoja majoituksesta Apartamentos Mar 
Aberto -merinäköalahuoneistossa:

• Hintaan sisältyy huoneiston siivous 2 kertaa 
viikossa;

• Huoneistoissa täysin varustettu keittiö, televisio 
monipuolisella kanavavalikoimalla ja ilmainen 
WiFi eli langaton nettiyhteys;

• Lähimpään minimarkettiin matkaa n. 200 m, 
pankkiautomaatille n. 100 m, kampaamoon n. 
150 m, kahvilaan n. 100 m, ravintolaan n. 50 
m, kylpylään n. 20 m ja hotelliin 30 m;

• Viereisestä Miramar Hotel & Spa’sta löytyy 
suomenkielinen kirjasto laajalla valikoimalla 
laadukasta kaunokirjallisuutta, dekkareita ja 
sarjakuvia.

• Hotelliemme sisä- ja ulkouima-altaat sekä 
minigolfrata ovat pitkälomalaisten käytettävissä 
ilman mitään lisämaksuja.

L isämaksusta  tar joamme es imerk iks i 
lentokenttäkuljetuksia, puoli- tai täysihoidon, 
Thalasso Nazaré -merivesikylpylähoitoja, Miramar 
Senses Spa -kylpylähoitoja, veneretkiä Atlantilla 
moottoriveneellämme (kalastus-, delfiininbongaus- 
ja sightseeing-retkiä) sekä suomeksi opastettuja 
retkiä lähiseutujen monipuolisiin historiallisiin 
ja luontokohteisiin (mm. tippukiviluolia, 
dinosaurusten jalanjälkiä ja patikointiretkiä)!

Varaathan huoneistosi tai hotellihuoneesi 
ajoissa – niillä on nykyisin jälleen runsaasti 
kysyntää!

Varaukset ja/tai lisätiedot – ota yhteyttä 
varauspalveluumme:

Mika Palo
mika.palo@sublutour.com

(+351) 936 616 510
(+358) 40 5036753

www.sublutour.com/fi
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Luotettava matkanjärjestäjänne Portugalissa


