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Lauantai 16.4.
Lähtö Kemiöstä klo 02.15, Turun linja-autoasemalta (tilausajolaituri) klo 03.15 ja Salosta (ABC Piihovi) klo
04.00. Ajo Helsinki-Vantaan lentoasemalle, josta lento lähtee klo 08.15 Amsterdamin kautta (vaihtoaika on
2 h 45 min) Lissaboniin, jonne saavutaan klo 14.35. Lentokentältä on kuljetus Lissabonin keskustaan,
majoittuminen Olissipo Marquês de Sá Hotelliin ( www.olissippohotels.com ), yhteinen illallinen hotellissa.
Sunnuntai 17.4.
Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti pohjoista. Käymme keskiaikaisten muurien ympäröimässä Óbidosin
pikkukaupungissa. Matka jatkuu Nazaréen, joka on tyypillinen paikallinen kalastajakylä. Iltapäivällä
siirrymme Batalhaan. Paikallisen oppaan johdolla tutustumme maailmankuuluun Santa Maria da Vitorian
luostariin, joka rakennettiin juhlistamaan Portugalin itsenäisyyttä (Unescon maailmanperintökohde). Illaksi
ajamme Coimbraan, majoittuminen Vila Gale Coimbre Hotelliin ( www.vilagale.pt ), illallinen hotellissa.
Maanantai 18.4.
Aamiaisen jälkeen tutustumme oppaan johdolla Coimbran viehättävään kaupunkiin. Vierailemme Coimbran
yliopistossa, joka on yksi Euroopan vanhimpia, perustettu 1100-luvulla. Vapaa-aikaa keskustassa, jossa
mahdollisuus pieneen kävelyyn kaupungin mutkikkailla kujilla tai vaikka Mondego-joen varrella. Päivällä
lähdemme kohti Portoa, joka on Portugalin toiseksi suurin kaupunki. Kaupungin mukaan on nimetty niin
Portugalin valtio kuin myös suosittu Portviini. Tutustumme pörssitaloon ja sen kuuluisaan arabialaiseen
saliin. Siirrymme Porton vanhankaupungin kautta Douro-joen rannalle, josta lähdemme pienelle
jokiristeilylle. Päivän päätteeksi käymme vielä maistamassa kuuluisaa Portviiniä. Majoittuminen Axis Porto
Hotelliin ( www.axishoteisegolfe.com ), yhteinen ruokailu.
Tiistai 19.4.
Aamiainen hotellissa. Lähdemme päiväretkelle paikallisen oppaan johdolla ja ensimmäinen kohteemme on
Bragan vanha piispankaupunki. Käymme katsomassa yhtä Portugalin suosituimpaa vierailukohdetta, Bom
Jesus do Monte -barokkikirkkoa. Tämän jälkeen siirrymme Guimaräesiin, joka on tunnettu Portugalin
kehtona. Kävelemme sen vanhankaupungin kujilla ja tutustumme 1400-luvulta olevaan Bragancan
herttuoiden palatsiin. Iltapäivällä siirrymme Penafiliin, jossa tutustumme paikalliseen viinitilaan. Tila on yksi
Portugalin tunnetuin Vinho Verden tuottaja ( www.aveleda.pt ), vierailuun sisältyy myös maistiaiset. Illaksi
paluu Portoon tuttuun hotelliimme, yhteinen päivällinen.
Keskiviikko 20.4.
Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti pääkaupunkia Lissabonia. Päivän aikana poikkeamme Fatimassa, joka on
yksi katolilaisuuden merkittävimmistä pyhiinvaelluspaikoista. Iltapäivällä lähdemme keskiajalta peräisin
olevaan Sintraan, joka kuuluu Unescon maailmanperintökohteeseen. Vapaa-aikaa kaupungilla. Illaksi
saavumme Lissaboniin, majoittuminen Olissipo Marquês de Sá Hotelliin ( www.olissippohotels.com ),
yhteinen illallinen hotellissa.

Torstai 21.4.
Aamiaisen jälkeen tutustuminen oppaan johdolla Lissaboniin. Kuulemme mielenkiintoisia tarinoita sen
värikkäästä historiasta ja näemme mm. Mosteiro dos Jeónimos -luostarin ja Belěm-tornin. Kattavan
kierroksen aikana käymme myös kaupungin vanhimmassa osassa, Alfamassa. Iltapäivällä on aikaa
itsenäisesti tutustua muinaisen merivallan ja löytöretkeilijöiden muistoihin, seikkailla vanhan kaupungin
kujilla tai tehdä ostoksia. Illalla lähdemme vielä paikalliseen fado-ravintolaan, jossa pääsemme nauttimaan
niin paikallisesta ruoasta kuin musiikista.
Perjantai 22.4.
Aamiaisen jälkeen lähtö Lissabonin lentokentälle. Finnairin lento kohti Helsinkiä lähtee klo 08.45. Perillä
Helsinki-Vantaalla olemme klo 15.25. Kuljetus kotiseuduille.
Matkan hinta
Matkan hinta on 1 370 € / henkilö, yhden hengen huonelisä on200 €. Lisäksi yhdistyksen toimitusmaksu 15
€ / henkilö Perttelin Kotiseutuyhdistyksen tilille 533506-49366. Etumaksu 200 € maksetaan 30.9. mennessä.
Matkan loppuosuus suoritetaan 10.02.2011mennessä.
Hintaan sisältyy bussimatkat, lentomatkat, hotellimajoitukset jaetussa kahden hengen huoneissa aamiaisin,
6 x ruokailu (ruokajuomat; vesi tai viini), mainitut kohteet ja sisäänpääsymaksut, risteily Douro-joella, viinin
maistelu x 2. Lissabonin kaupunkikierroksen aikana Belém-leivonnainen, paikallisopastukset sekä
matkanjohtajan palvelut.

Matkanjohtajana toimii Jouni Elomaa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Harri Seppälä
040-528 0407

Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkan varausvaiheessa.
Erityisehdot:
Matkoillamme on voimassa yleiset valmismatkaehdot sekä J. ja M. Launokorven erityismatkaehdot.
J. ja M. Launokorven erityismatkaehdot:
-matkan voi peruuttaa ilman erityistä syytä 31 vuorokautta ennen matkaa maksamalla varaus- ja
toimistomaksuna yhteensä 200 €.
-30 vrk -15 vrk ennen matkaa tehdystä peruutuksesta perimme 60 % matkan hinnasta
-14 vrk - 8 vrk ennen matkaa tehdyistä peruutuksista perimme 85 % matkan hinnasta
-alle 8 vrk tehdystä peruutuksesta perimme 100 % matkan hinnasta.
Mikäli matka peruutetaan odottamattoman ja vakavan tapahtuman johdosta, on asiakkaalla yleisten
valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka. J. ja M. Launokorvella on oikeus periä kohtuullinen
korvaus niistä ennakkoon maksetuista palveluista, joista ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. majoitukset
ja lennot).

