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 Portugalin 2 upeaa kaupunkia, Lissabon ja Porto 12-17.4.2021  

   
 

1. päivä   Maanantai 12.4.2021 Helsinki-Lissabon   
 
Suora iltapäivälento Helsingistä Lissaboniin. 
Lentokenttämuodollisuuksien jälkeen kuljetus oppaan kanssa yksityisbussilla hotellille. 
Majoittuminen Lissabonin vanhan kaupungin kupeeseen lähellä ravintoloita ja kauppoja.  

     

Päivä 2.  Tiistai 13.4.2021 Tutustumista Lissaboniin  
Aamiaisen jälkeen opastettu kaupunkikierros on paras tapa saada yleiskäsitys tästä historiallisesti merkittävästä 
Portugalin pääkaupungista. Lissabonin väkiluku on noin puoli miljoonaa, ja koko pääkaupunkiseudulla asuu 
yli 2 miljoonaa ihmistä, joka on noin neljännes koko Portugalin asukasmäärästä. 
 
Kierroksella tutustutaan niin historialliseen kuin moderniin Lissaboniin.  
Kierroksen aikana käydään löytöretkeilijöiden muistomerkillä ja nähdään kaupungin kuuluisat aukiot  
Marques de Pombal ja Praça do Comercio.  
Lisäksi kävellään Lissabonin vanhankaupungin Alfaman kapeilla sokkeloisilla kaduilla. 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

Päivän aikana nautimme yhteisen 3-ruokalajin lounaan juomineen Ollá Lisboa ravintolassa, joka on eläväinen, 
autenttinen ja kodikas ravintola, ja on suosittu paikallisten keskuudessa.  
Maukkaita juustoja, tapaksia ja viiniä. Ammattitaitoinen ja ystävällinen palvelu.  
Loppupäivä on vapaa omatoimiseen kaupunkiin tutustumiseen. 
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Päivä 3.   Keskiviikko 14.4.2021  Lissabon-Nazaré-Porto 
Aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu omalla bussilla kohti pohjoista.  
Matkan varrella poikkeamme Atlantin rannalla Nazarén rantakaupungissa, joka on myös tunnettu kalasatamana.   
Täällä nautimme yhteisen lounaan juomineen rantabulevardilla sijaitsevassa paikalllisessa perheravintola  
O Casalinhossa, joka tunnettu maukkaista kala-annoksistaan.  

   
Saapuminen iltapäivällä Portoon, jossa majoittuminen hotelliin, jonka lähiympäristö on muodikasta  
up-and-coming kaupunginosaa joka on viime vuosina kehittynyt valtavasti. 
Alueella lukuisia trendikkäitä kahviloita ja ravintoloita.  
 

  

Illalla seuraamme liittyy kirjailija Anu Patrakka,  
jonka rikosetsivä Rui Santos -dekkarien tapahtumat sijoittuvat kirjailijan 
nykyiseen kotikaupunkiin Portoon. 
Saamme kuulla mm. millaista oli vajaa 10 vuotta sitten muuttaa Portugaliin. 

 

 

 
 

 

  
 

  

Päivä 4.    Torstai 15.4.2021 Tutustumista Portoon   

Aamiaisen jälkeen lähdemme opastetulle kaupunkikierrokselle. 
Kattavalla kaupunkikiertoajelulla tutustumme Portugalin toiseksi tärkeimpään kaupunkiin Portoon.   
Bussilla tehtävä kierros antaa kattavan yleiskäsityksen Porton kaupungista ja oppaamme kertoo niin kaupungin 
historiasta kuin nykypäiväisestä elämänmenosta.  
 

Ehdimme näkemään sekä modernia Portoa maailmankuuluine modernin arkkitehtuurin rakennuksineen, että 
historiallista vanhaa kaupunkia.  Tutuksi tulee myös viehättävä Foz do Douron alue rantabulevardeineen.   
Saamme yleiskäsityksen kaupungista, myös hieman kauempana ydinkeskustasta sijaitsevista kaupunginosista ja 
nähtävyyksistä. 
 

Omatoimisesti voit kierroksen päätteeksi tutustua esim. Porton mahtava 1800-luvulla rakennettuun Pörssitalo,  
Palacio de Bolsaan, joka on yksi Porton ylellisimmistä historiallisista rakennuksista, joka on nykyään Unescon 
maailmanperintökohde. Täällä on nähtävillä aikansa edistyksekkäimpien arkkitehtien, sisustajien ja taiteilijoiden 
luomat uusklassisen arkkitehtuurin helmet. Mm. kauniin, kullalla ja jalopuulla koristellun maurilaistyylisen juhlasalin, 
pompeijilaishenkisillä lattiamosaiikeilla koristellun näyttävän pation ja huikean, kultakattoisen kokoushuoneen. 
 

Aivan Palacio da Bolsan kupeessa vieressä on mahdollista vierailla lisämaksusta myös upeassa,  
kullatussa San Franciscon barokkikirkossa, joka on yksi  koko Portugalin näyttävimpiä ja koristeellisimpia kirkkoja.  
Loppupäivä on vapaata omatoimiseen kaupunkiin tutustumiseen. 
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Illalla valinnainen retki fadoravintolaan, sisältää illallisen juomineen. (n. 50 €/hlö) 
O Fado on perinteinen fado-ravintola lähellä Porton Ribeira-aluetta, Douro-joen äärellä, jossa tarjolla  
Portugalilaisen keittiön antimet yhdistettynä fado- ja kansanmusiikkiesityksiin.  
Illallinen alkaa klo 20.30 ja fado klo 21.30.  
     

Päivä 5.   Perjantai 16.4.2021 Porton viinialue  
 

Aamupäivä vapaata, puolen päivän jälkeen jätämme hyvästit hotellille ja lähdemme retkelle Douron viinialueelle.  
Matkalla ihailemme Douro-joen kulttuurimaiseman upeita näkymiä ja tutustumme historiallisen Pohjois-Portugalin 
tunnelmaan oppaan johdolla. Jättäessämme Porton taaksemme matkustamme sisämaahan portviinialueen halki. 
Näemme Unescon kulttuuriperinnöksi luokiteltua perinteistä viininviljelysmaisemaa jokilaakson rinteillä ja ihailemme 
huikean kauniita maisemia. Saamme käsityksen Douro-alueen viininviljelyn historiasta ja nykypäivästä,  
ainutlaatuisesta rypäleiden kasvatukseen sopivasta mikroilmastosta ja ihmisen muokkaamista viljelysrinteistä. 
 
Quinta da Pachecan perinteinen ja tunnelmallinen viinitila, jossa tutustumme portviinitilan toimintaan ja 
maistelemme tilan viinejä. Tämä perinteinen portugalilainen viinitila sijaitsee pittoreskillä paikalla Douro-joen varren 
viinialueella. Tila on yksi vanhimmista alueella, nimi "Pacheca" mainitaan jo 1700-luvulla silloiseen omistajaan liittyen.  
Nykyinen omistajaperhe on tuottanut puna- ja valkoviinejä jo 100 vuoden ajan ja he ovat tiivisti mukana viinitilan 
arjessa. Vierailulla saamme käsityksen arjesta perheomisteisella viinitilalla, tutustumme tuotantoprosessiin ja 
pääsemme tietysti myös maistamaan tilan tuotteita. Kierroksen jälkeen nautimme tilalla yhteisen lounaan.  
Viinit ja portviini esitellään lounaan yhteydessä.   

 

    

 
    

Lounaan jälkeen jatkamme matkaa Tamega-joen rannalle Amaranten tunnelmalliseen kylään, jossa pidämme pienen 
pysähdyksen. Viehättävät rakennukset, kaunis holvikaarisilta, joenvarren kahvilatja ympäröivät ikivanhat vehreät puut 
luovat kylälle hieman satukirjamaisen, taianomaisen tunnelman jossa aika tuntuu pysähtyneen.  
 

Alkuillasta saavumme Porton lentokentälle. Lento Helsinkiin, jonne saavutaan puolen yön jälkeen. 
 
 
Majoitukset  

12-14.4.2021: Hotel My Story Tejo *** 
http://www.mystoryhotels.com/mystorytejo/en/home  
 

  
  

 

  
 

  

Tämä nykyaikainen hyvätasoinen hotelli sijaitsee erittäin keskeisellä paikalla kaupungin sydämessä.  
Remoitoitu hotelli on siisti ja valoisa. Omistaja on tasokas ja tyylikäs hotelliketju My Story,  
jolla on useita viehättäviä hotelleja Lissabonissa. Huoneet ovat nykyaikaisia, tilavia ja viihtyisiä.  
Väriskaala on moderni mutta hillitty. Hotellissa maksuton wifi koko alueella, sekä ravintola ja baari.  

http://www.mystoryhotels.com/mystorytejo/en/home
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Porto 14-16.4.2021 Hotel Eurostars Heroismo ****   
http://www.eurostarshotels.co.uk/eurostars-heroismo.html  

 
    

     

 

Moderni hotelli sijaitsee keskustan alueella, kävelymatkan päässä ydinkeskustasta.  
Aivan hotellin vieressä myös metroasema Heroismo, josta yhteys joka puolelle kaupunkia.  
153 huonetta, kaikissa wifi, hiustenkuivaaja, ilmastointi ja hyvinvarustettu kylpyhuone. 
Hotellissa on ravintola, baari, puutarha, ulkoilmakuntosali. 
 
Lennot   
12.4. klo 18:20-21:10     Helsinki-Lissabon, AY1739 
16.4. klo 20:40-02:55 +1  Lissabon-Helsinki, AY1690 
 
 
Matkan hinta: 1.378 € /hlö jaetussa kahden hengen huoneessa, yhden hengen lisä + 206 € 
 
Hintaan sisältyy: 
-lennot turistiluokassa veroineen 
-majoitus 2 h tai 1 h huoneissa  
-Ateriat  
aamiaiset päivittäin  
3 lounasta juomineen (vesi, viini/olut ja kahvi/tee)   
-kuljetukset  
-opastetut retket ohjelman mukaan  
-Cocktailit Anu Patrakan kirjailijavierailun yhteydessä 
-Kaupunkiverot 
-Alv 
         
Yleistä: 
Hinta edellyttää min. 16 lähtijää. Ohjelma sitoumuksetta. Ns lähtökirje ja e-lentoliput lähetetään kotiin  
noin 1 kk ennen matkan alkua. Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen liitteenä.  
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä SoileTours Oy  
Kirkkotie 116a, 02570 Siuntio     puh. 09-4129344   
www.soiletours.com  anne@soiletours.com   
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä Kuvi 40/89/MjMvU 
Vakuus asetettu Suomen Kilpailu- ja Kuluttajavirastoon. 
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995 

http://www.eurostarshotels.co.uk/eurostars-heroismo.html
http://www.soiletours.com/

