Hämeenlinnan kansalliset seniorit ry

PORTUGALIN KIERTOMATKA 15.10.-21.10. 2019

Tiistai 15.10.
Lähtö aikaisin aamulla Hämeenlinnasta, Eureninkadun Goodmanin pysäkiltä klo 3.50 ja Wetteriltä klo 4.00.
tilausajolla. TAP Portugal Airlinesin lento lähtee Helsingistä klo 07:00 ja saapuu Lissaboniin klo 09:55. Tutustumme
kiertoajelun aikana tähän historiallisesti merkittävään Portugalin pääkaupunkiin. Lissabonin väkiluku on noin puoli
miljoonaa, mutta koko pääkaupunkiseudulla asuu yli kaksi miljoonaa ihmistä, joka on noin neljännes koko
Portugalin asukasmäärästä. Näemme kierroksen aikana niin historiallisen kuin modernin Lissabonin, käymme
löytöretkeilijöiden muistomerkillä ja näemme kaupungin kuuluisat aukiot: Marques de Pombal ja Praça do
Comercio. Kävelemme myös vanhan kaupungin Alfaman kapeilla sokkeloisilla kaduilla ja nautimme päivän aikana
yhteisen lounaan. Iltapäivällä majoittuminen hotelliin, jonka jälkeen päivän ohjelma on vapaa.
Keskiviikko 16.10.
Aamiainen hotellissa. Kokopäiväretkemme ensimmäinen kohde on kaunis Sintran kaunis pikkukaupunki. Tämä
Unescon maailmanperintökohde on kuuluisa upeista linnoistaan, joista vanhin on 800-luvulla rakennettu
maurilaislinna, jonka rauniot näkyvät ylhäällä rinteellä. Hieno on myös kylän keskustassa sijaitseva Kansallispalatsi,
Palacio Nacional de Sintra. Romanttisin ja tunnetuin linnoista on 1800-luvun Maria-kuningattaren Pena-palatsi,
jonka kruunaa upeat maisemat ylhäällä vuoren huipulla. Vierailemme tässä upeassa palatsissa, jonka jälkeen
nautimme yhteisin lounaan. Seuraava kohteemme on Cabo da Roca, joka on Euroopan läntisin paikka. Tämä
niemenkärki nousee yli sadan metrin korkeuteen Atlantin aalloista ja tänne aikanaan maailman uskottiin
päättyvän. Ajamme edelleen Atlantin rannikkoa pitkin viehättävään Cascaisin lomakaupunkiin, joka on sekoitus
sekä kansainvälisiä että portugalilaisia vaikutteita. Ennen paluuta Lissaboniin näemme myös kuuluisan Estorilin
kasinon. Saapuminen hotelliin illansuussa, jonka jälkeen ohjelma on vapaa.
Torstai 17.10.
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Jatkamme matkaa kohti Porton kaupunkia ja ajamme ensin Obidosin
kaupunkiin, joka kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon, ja on yksi Portugalin parhaiten säilyneistä
keskiaikaisista kaupungeista. Tätä muurien ympäröimää kaupunkia hallitsevat mukulakivikadut, valkoiset
rakennukset ja terrakotan väriset katot. Yhteisen lounaan nautimme Atlantin rannalla upeiden uimarantojen
ympäröimässä Nazaren perinteisessä kalastajakylässä. Seuraavaksi vierailemme Fatiman kaupungissa, joka on
tunnettu pyhiinvaelluskohteena ja yhtenä kristillisen maailman merkittävimmistä kaupungeista. Illansuussa
saavumme Douro joen suulla sijaitsevaan Porton kaupunkiin. Majoittuminen jälkeen on illan ohjelma vapaa.
Perjantai 18.10.
Aamiainen hotellissa. Porton kaupunki perustettiin jo ennen ajanlaskun alkua ja se on antanut nimensä myös
yhdelle maailman tunnetuimmista viineistä. Vanhakaupunki Ribeira kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon ja
on kuin valtava ulkoilmamuseo. Tutustumme kiertoajelun aikana kaupungin tärkeimpiin nähtävyyksiin ja näemme
sekä modernia Portoa että historiallista vanhaa kaupunkia. Pörssitalo eli Palacio de Bolsa on yksi kaupungin
ylellisimmistä historiallisista rakennuksista, ja oikeutetusti yksi Unescon maailmanperintökohteista. Nautimme
päivän aikana yhteisen lounaan ja maistelemme Portviiniä perinteisessä viinikellarissa. Teemme myös noin tunnin
jokiristeilyn ja näemme upeat Douro joen ylittävät sillat, joista yksi on itsensä Gustave Eiffelin suunnittelema. Paluu
hotelliin myöhään iltapäivällä, jonka jälkeen ohjelma on vapaa.
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Lauantai 19.10.
Aamiainen hotellissa. Tämän päivän kokopäiväretkellä tutustumme Portugalin pohjoisimpaan maakuntaan
Minhoon. Ensimmäinen kohteemme on Guimarãesin historiallinen keskusta, joka tunnetaan Portugalin valtion
kehtona. Se oli juuri itsenäistyneen Portugalin pääkaupunki vuoteen 1255 asti ja on nykyään Unescon
maailmanperintökohde. Jatkamme matkaa Bragaan, joka tunnetaan arkkipiispojen ja kristinuskon pääkaupunkina.
Vierailemme Bom Jesus do Monten pyhiinvaelluspaikalla, joka on barokkiajan arkkitehtuurin taidonnäyte
kappeleineen ja puutarhoineen. Sieltä aukeaa myös upeat maisemat kaupungin ylitse. Näemme myös Bragan
kaunista historiallisesta keskustaa. Iltapäivällä palaamme takaisin Portoon. Yhteisellä illallisella nautimme
perinteisiä portugalilaisen keittiön antimia ja näemme sekä kuulemme fado- ja kansanmusiikkiesityksiä.
Sunnuntai 20.10.
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Aloitamme paluumatkan kohti lentokenttää ja ensimmäiseksi
vierailemme Coimbran kaupungissa, joka oli maan pääkaupunki keskiajalla. Näemme kaupungin tärkeimmät
nähtävyydet, joista tunnetuimmat ovat yksi Euroopan vanhimmista yliopistoista 1290-luvulta sekä romaaninen
katedraali 1100-luvulta.
Yhteisen lounaan jälkeen jatkamme matkaa Tomarin kaupunkiin. Vierailemme Unescon suojeluksessa olevassa
Convento de Cristo luostarissa, joka toimi aikoinaan temppeliritarikunnan päämajana. Tämän jälkeen se toimi
Kristuksen ritarikunnan nimissä ja oli Portugalin suuruuden ajan 1400- ja 1500-lukujen löytöretkien tärkeä tukija.
Tältä ajalta on myös peräisin luostarin loistelias koristelu. Ilalla saavumme Lissabonin lentokentälle, mistä TAP
Portugal Airlinesin lento lähtee klo 23:25
Maanantai 21.10.
Lento saapuu Helsinkiin klo 06:00, jonka jälkeen tilausajokuljetus Hämeenlinnaan.

Matkustajia:

40

35

30

26

Hinnat:

1248 €

1286 €

1334 €

1396 €

Hotellit:

My Story Hotel Tejo ***
http://www.mystoryhotels.com/mystorytejo/en/home
Sijaitsee keskustassa Baixan sydämessä, noin 300 metriä Lissabonin keskusaukiolta (Praca dom
Pedro). Kaikissa huoneissa on ilmastointi, kylpyhuone, tv, puhelin, tallelokero, minibaari ja
hiustenkuivaaja. Hotellissa on ravintola.
Portus Cale Hotel ****
http://www.portuscalehotel.com/EN/hotel.html
Sijaitsee yhdellä kaupungin pääväylistä noin 2 km Douro joesta ja 3 km vanhasta kaupungista.
Kaikissa huoneissa on ilmastointi, kylpyhuone, tv, puhelin, tallelokero, minibaari ja hiustenkuivaaja.
Hotellissa on baari ja kokoustilaa.

Hintaan sisältyy:
-

tilausajokuljetukset Hämeenlinnasta Helsingin lentokentälle ja takaisin
lennot aikataulun mukaisesti turistiluokassa
lentokenttäverot- ja turvamaksut
paikallisen suomenkielisen oppaan palvelut koko matkan ajan
kuljetukset, kiertoajelut ja sisäänpääsymaksut matkaohjelman mukaisesti
majoitus kahden hengen huoneessa
aamiainen päivittäin hotellissa
ateriat matkaohjelman mukaisesti (viisi lounasta ja yksi illallinen)

Lisämaksusta: Yhden hengen huone

295 €
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Hinnat ovat tämän hetkisiä ja niihin saattaa tulla muutoksia matkanjärjestäjästä riippumattomista syistä. Hintaan
sisältyvien lentokenttäverojen osuus on 30 €/hlö ja niiden muuttuessa pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin.
Varausmaksu on 200 €/hlö erääntyy 8.2.2019 mennessä ja loppusuoritus kaksi kuukautta ennen matkan alkua.
Peruutusehdot:
-jos matka peruutetaan viimeistään 91 vrk ennen sen alkamista, peritään toimistokuluina 100 €/henkilö
-jos matka peruutetaan 90–35 vrk ennen sen alkamista, peritään kuluina 25 % matkan hinnasta/henkilö
-jos matka peruutetaan 34–20 vrk ennen se alkamista, peritään kuluina 50 % matkan hinnasta/henkilö
-jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 20 vrk ennen sen alkamista, peritään kuluina 95 % matkan
hinnasta/henkilö
Muilta osin noudatamme 1.7.2018 voimaan tulleita Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä MatkaVekan lisä- ja
erityisehtoja, joista tarkemmin: https://www.matkavekka.fi/matkaehdot

Suosittelemme riittävän peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista jo matkan
varausvaiheessa.
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta oleellisille
yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen
käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.
Hotelliluokitukset ovat paikallisia ja hotellien itse asettamia, ei MatkaVekan luokittelemia.

Ilmoittautumiset ( nimi, passissa ensimmäisenä oleva etunimi, sähköpostiosoite, postiosoite,
puhelinnumero ja erikoisruokavaliot) Sirkku Haapalalle, sirkku.haapala@hotmail.fi
tai p. 050-4666 565 ajalla 13.1.- 3.2.2019
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