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TEEMAMATKA: VILLAN VALMISTUKSEN HISTORIAA JA NYKYPÄIVÄÄ, 17-22.3.2020 
Serra da Estrela, Portugali 
 
Keski-Portugalin itäisellä Serra da Estrelan vuoristoseudulla on paimennettu lampaita ikimuistoisista ajoista.  
Lihan ja maidon lisäksi opittiin hyödyntämään villaa, ja laidun- ja kauppareitit ulottuivat pitkälle Espanjan 
sisämaahan. Keskiajalla kotiteollisuutena alkanut langan- ja kankaanvalmistus keskitettiin valtion  
määräyksestä Covilhãn kaupunkiin 1700-luvulla.  Tekstiiliteollisuus aloitti Portugalin teollistumisen, kasvaen ja 
menestyen aina 1900-luvun lopun globalisaatioon ja talouskriiseihin saakka. Nyt tämän päivän nuoret muotoilijat 
päivittävät perinteitä ja luovat uusia materiaaleja, muotoja ja tuotteita villasta. 

   
Tällä matkalla tutustumme historiallisiin tehdaslaitoksiin ja tuotantotapoihin vanhoissa kaupungeissa, 
Serra da Estrelan vaikuttavassa vuoristomaisemassa ja tapaamme perinteen uudistajia, jotka kertovat näkemyksiään. 
 
Samalla voimme nauttia rentouttavista ja terveellisistä kylpyläpalveluista ja vuoristopatikoinnista, sekä Portugalin 
maukkaista ruoista ja viineistä. Ennen kotimatkaa ehdimme vielä vilkaista Lissaboniakin.  
 
Matkanjohtajana toimii Portugalissa asuva Soila Hirvonen, joka kertoo taustatietoa, antaa vinkkejä,  
tulkkaa paikallisasiantuntijoiden selostukset suomeksi ja huolehtii käytännön järjestelyistä koko matkan ajan. 
 
1. päivä Tiistai 17.3.2020  
Lähtö Helsingistä aamulennolla Lissaboniin. Matkanjohtaja odottaa vastaantuloaulassa ryhmää ja ohjaa bussiin.  
Lähtö bussilla kohti Covilhãn kaupunkia Serra da Estrelassa n. 270 km koilliseen. 
Bussimatkan aikana opas käy läpi tulevien päivien ohjelmaa ja kohteita, sekä antaa yleistietoa Portugalista. 
Yhteinen lounas matkan varrella, sekä vierailu Juustomuseossa Pêraboassa, jossa museon opas kertoo kuuluisan 
Serra da Estrelan juuston valmistuksesta ja tarjoillaan maistiaisia. 
Saapuminen Sport Hotelliin Covilhãn keskustassa ja majoittuminen. 
Kävelykierros kaupungin keskustassa; tietoa kaupungin historiasta ja sen merkityksestä tekstiiliteollisuudessa,  
sekä vinkkejä katutaiteesta, museoista ja ravintoloista omaa aikaa varten. 
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2. päivä Keskiviikko 18.3.2020 
Aamiainen hotellissa, ja lähtö bussilla opastetulle vierailulle Villateollisuusmuseoon, joka esittelee villan tuotannon 
paikallista vuosisataista historiaa ja menetelmiä kotiteollisuudesta teollistumiseen 1700-luvulla ja nykypäivään 
(www.museu.ubi.pt). Puolilta päivin bussikuljetus takaisin hotellille. 
Iltapäivällä omaa aikaa tai halukkaille mahdollisuus osallistua langanvärjäystyöpajaan tai tapaamiseen  
Universidade da Beira Interiorin edustajien kanssa yliopistolla alkaneesta kestävän muotisuunnittelun projektista. 
Iltapäivän lopulla opastettu kierros New HandLabissa, entisen historiallisen tekstiilitehtaan tiloissa toimivassa luovan 
alan ammattilaisten yhteisössä (www.newhandlab.com). Yhteinen illallinen New Hand Labin tiloissa. 

  
3. päivä Torstai 19.3.2020 
Aamiainen hotellissa, ja lähtö bussilla kohti Manteigasin pikkukaupunkia. Matkalla ihaillaan vuoristomaisemia,  
käydään Torressa (Portugalin mannermaan korkein kohta, 2000 m) ja pysähdytään katsomaan Nossa Senhora da Boa 
Estrelaa, kallioon hakattua 7-metristä veistosta paimenten suojeluspyhimyksestä. 
Puolilta päivin saapuminen, kävelykierros ja yhteinen lounas Manteigasissa. 
Iltapäivällä opastettu vierailu Ecolãn villakangastehtaassa, jossa tutustumme villan koneelliseen kudontaan ja 
villakankaisten vaatteiden ompeluun; mahdollisuus käydä Ecolãn ja Burelin tehtaanmyymälöissä. 
Paluu bussilla Covilhãhan, ilta vapaa-aikaa. 

    
4. päivä Perjantai 20.3.2020 
Aamiainen hotellissa, vapaa päivä- ja iltaohjelma. 
Mahdollisuus käyttää hotellin hierontapalveluja (lisämaksusta) 
Lisämaksulliset retket: 
- aamupäivällä metsäpatikointi vuorilla paikallisen oppaan johdolla 
- iltapäivällä rentoutumista Unhais da Serran Thermal Spa Aquadome -kylpylässä 
(http://www.h2otel.com.pt/?cix=587&lang=4) 
 
5. päivä Lauantai 21.3.2020 
Aamiainen ja lähtö hotellista kohti Lissabonia. Bussimatkan aikana opas kertoo Lissabonista, 
ja antaa vinkkejä käsityö-ja designkaupoista ja -museoista ym. 
Saapuminen Lissabonin keskustaan, jossa vapaata aikaa lounasta ja kaupungilla kiertelyä varten. 
Matka jatkuu arkkitehtuuristaan kuuluun Parque das Nações -kaupunginosaan. Moderni liike-, kulttuuri-ja asuinalue 
rakennettiin entiselle satama-alueen jättömaalle 1998 Maailmannäyttelyä varten, ja on nykyään myös suosittu 
turistikohde, jossa sijaitsee mm. kuuluisa Lissabonin Oceanário. Omaa aikaa kävelyyn tai shoppailuun. 
Alkuillasta kokoonnutaan yhteiselle illalliselle, jonka jälkeen bussikuljetus läheiselle lentoasemalle ja lento Helsinkiin. 

http://www.museu.ubi.pt/
http://www.newhandlab.com/
http://www.h2otel.com.pt/?cix=587&lang=4
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6. päivä Sunnuntai 22.3.2019 
Aamulla saapuminen Helsinkiin  
 

 
Lennot   
17.3.  klo 06.00–09.00 Helsinki-Lissabon, TP747 
21.3.  klo 22.00–04.50 Lissabon-Helsinki, TP746 +1 (22.3) 
Lennoilla tarjoillaan juomia ja ateriat. 
 
Majoitus 

     
Sport Hotel, Av. Frei Heitor Pinto, Bloco A, 6201-909 Covilhã, Portugal   

 
Matkan hinta: 1.156 € /hlö jaetussa kahden hengen huoneessa, yhden hengen lisä +  91  € 
 
Hintaan sisältyy: 
-lennot turistiluokassa veroineen 
-majoitus 2 h tai 1 h huoneissa  
-Ateriat  
  aamiaiset päivittäin sekä 2 lounasta ja 2 illallista, jotka mainittu ohjelmassa tummennetulla ja kursiivilla.  
-bussikuljetukset  
-opastetut vierailut ja retket sisäänpääsyineen ohjelman mukaan 
-Matkanjohtaja/oppaan Soila Hirvosen palvelut kohteessa  
-Kaupunkiverot 
-Alv 
         
 
Hinta edellyttää min. 15 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.soiletours.com/

