Kiirastorstain perinteinen soihtukulkue Sardoalin kirkonkylässä. (Kuva: Paulo Sousa)

PÄÄSIÄISMATKA PORTUGALIIN 8.-15.4.2020
MATKANJOHTAJANA ROVASTI REIJO MOILANEN
Matkanjärjestäjä: SUBLU Tour Portugal (www.sublutour.com/fi)

OTA VARASLÄHTÖ
KUKKIVAAN
KEVÄÄSEEN JA KOE
KESKI-PORTUGALIN
KAUNIIDEN KYLIEN
VAIKUTTAVAT, AIDOT
PÄÄSIÄISPERINTEET!
- Vähimmäismäärä osallistujia alla mainitun hinnan säilyttämiseksi: 25 henkeä.
- Hintaan (1462 €/hlö) sisältyy paljon: PUOLIHOITO (1 yhteinen ateria joka päivä, saapumispäivänä täysihoito eli 2 ateriaa) + 6 YÖN MAJOITUS AAMIAISINEEN kahdessa neljän tähden hotellissa (yöt 8.-9.4. ja
13.-14.4. Atlantin rannikolla Nazaréssa, kylpylähotellissa Miramar Hotel & Spa, ja yöt 9.-13.4. sisämaassa
Ferreira do Zêzeren Casa do Adro –hotellissa tai muussa vastaavassa hotellissa samalla seudulla) + SUORAT
REITTILENNOT aterioineen (lentoyhtiö TAP Portugal, lähtö Helsingistä 6.35 – saapuminen Lissaboniin 9.30,
paluulento Lissabonista 23.15 – saapuminen Helsinkiin 5.50) + linja-autokuljetukset Lissabonin lentoasemalta hotellille Nazaréhen ja takaisin sekä retkillä + alla kuvattu retkiohjelma + 20 vuotta Portugalissa
asuneen suomalaisen matkaoppaan palvelut.
- Lisäksi hintaan sisältyy yksi käynti Nazarén korkeatasoisessa thalasso- eli merivesikylpylässä: ”thalassokierros” (kesto 1 h) mineraalirikkaassa, lämmitetyssä merivesialtaassa, jossa on yli 30 erilaista veden liikettä
(mm. poreiluja, hierovia suihkuja ja vastavirtakäytävä). Myös turkkilainen höyrysauna altaan vieressä on
käytettävissä. Lisämaksusta on tilattavissa monipuolisia erikoishoitoja.

Vasemmalla kylpylähotelli Miramar
Hotel & Spa Nazaréssa. – Oikealla
Nazarén ainutlaatuisen mineraalirikkaan kylpylän Thalasso Portugalin
dynaaminen merivesiallas.

Thalasso Portugal on hienostunut kylpyläkeskus, joka hyödyntää Nazarénlahden mineraalirikkaan
meriveden parantavia ominaisuuksia tarjotakseen terveyttä, hyvinvointia ja kauneutta edistäviä hoitoja.
Kylpyläkeskus hankkii merivetensä 300 metrin päästä ja siihen vaikuttaa jodirikas meri-ilma, joka tunnetaan
Portugalissa reumaattisia sairauksia ja hengitysteiden ongelmia parantavasta vaikutuksestaan.
Merivesi lämmitetään lisäämättä siihen mitään lisäaineita ja se vaihtuu jatkuvasti, mahdollistaen
ammattilaisten tarjoamat hoidot. Tarjolla on erilaisia hoitoja, liittyen esimerkiksi hengitykseen,
verenkiertoon, reumatismiin, luihin, psoriasikseen, ihotauteihin ja neurologiaan, kuten myös kauneutta,
ikääntymisen ja stressin vastustamista, laihtumista ym. edistäviä hoitoja.
– Lisätietoja merivesikylpylästä: www.sublutour.com/fi/thalasso & www.thalassonazare.com

Viehättävä Casa do Adro Hotel toimii pääsiäismatkamme tukikohtana Keski-Portugalin sisämaassa, Ferreira
do Zêzeressä.

Retkikohteitamme:
vasemmalla Óbidosin
muurien ympäröimä
keskiaikainen kirkonkylä,
oikealla Convento de Cristo
Tomarissa.

Pääsiäismatkan ohjelma:
8.4.2020 (keskiviikko)
- 6.35 Suora lento lähtee Helsingistä ja saapuu Lissaboniin klo 9.30. Hintaan kuuluu aamiainen lennolla.
- n. 10.00 Kuljetus (n. 1 h 15 min / 110 km) Nazarén kalastusperinteistä ja jättiaaltojen surffauksesta
tunnettuun pikkukaupunkiin, jossa käynti Sítion kallioniemen huikealla näköalapaikalla eli Nazarén Neitsyt
Marian ilmestyspaikalla ja pyhiinvaelluskirkossa 1500-luvulta (Santuário da Nossa Senhora da Nazaré).
- 13.00 Yhteinen lounas Nazaréssa, Miramar Hotel & Spa’n näköalaravintolassa.
- 14.30 Majoittuminen Miramar Hotel & Spa’han**** Nazaréssa.
- 15.30 Rentouttava käynti Nazarénlahden rannalla sijaitsevassa thalasso- eli merivesikylpylässä (kylvemme
tunnin ajan lämmitetyssä mineraalirikkaassa merivesialtaassa, jossa on yli 30 veden liikettä, lisäksi mm.
turkkilainen höyrysauna). Vapaata aikaa lepäämiseen.
- 19.30 Yhteinen illallinen Nazaréssa, Miramar Hotel & Spa’n näköalaravintolassa.
- Yöpyminen hotellissa Nazaréssa.
9.4.2020 (KIIRASTORSTAI)
- Aamiainen monipuolisesta noutopöydästä hotellissa Nazaréssa. Lähtö hotellista klo 9.30.
- 10.15 Vierailemme Fátimassa, Fátiman Neitsyt Marian ilmestyspaikalla, joka on yksi roomalaiskatolisen
maailman merkittävimmistä pyhiinvaelluskohteista. Käymme pyhäkköalueella ja sen vaikuttavissa kirkoissa.
- Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen Fátimassa. Jatkamme matkaa Ferreira do Zêzereen.
- 15.00 Majoittuminen Casa do Adro –hotelliin**** Ferreira do Zêzeressä. Lyhyt kävelykierros Ferreira do
Zêzeren pikkukaupunkiin tutustumiseksi.
- 17.00 Kuljetus läheiseen Sardoalin pääsiäisperinteistään tunnettuun ikivanhaan kirkonkylään, jossa
tutustumme kukkien terälehdistä tehdyillä perinteisillä lattiataideteoksilla koristeltuihin kappeleihin.
- 19.30 Yhteinen illallinen paikallisessa ravintolassa.
- 21.30 Osallistumme kiirastorstain soihtukulkueeseen (Procissão dos Fogaréus) Sardoalissa.
- 23.00 Paluukuljetus Ferreira do Zêzereen ja yöpyminen hotellissa.
10.4.2020 (PITKÄPERJANTAI)
- Aamiainen hotellissa Ferreira do Zêzeressä. 9.00 Lähtö päivän retkelle.
- 10.00 Tomar: Vierailu Convento de Cristoon (temppeliherrojen ritarikunnan linnaluostari 1100-luvulta,
UNESCOn maailmanperintökohde), kävelykierros vanhassakaupungissa, jossa vierailu Tomarin
keskiaikaiseen synagogaan. 12.30 Yhteinen lounas Tomarin vanhassa keskustassa sijaitsevassa ravintolassa.
Kuljetus (30 min) Ourémin 1100-luvulla rakennetun linnan kupeessa sijaitsevaan vanhaan kaupunginosaan.
- 15.00 Ourém: Seuraamme ”Via Sacraa” eli Kristuksen kärsimystienäytelmää. Kuljetus (50 min) Sardoaliin.
- 19.00 Sardoal: Osallistumme “Herran hautajaiskulkueeseen” (Procissão do Enterro do Senhor ).
- 20.30 Paluukuljetus Ferreira do Zêzereen.
- Mahdollisuus omakustanteiseen illalliseen tai iltapalaan Ferreira do Zêzeressä. Yöpyminen hotellissa.
11.4.2020 (lauantai)
- Aamiainen hotellissa Ferreira do Zêzeressä. 9.30 Lähtö päivän retkelle.
- Vila de Rei: Vierailu Portugalin geodeettiseen eli maanmittaukselliseen keskipisteeseen Melriçan kukkulan
huipulle (hieno näköalapaikka). Sitten jatkamme läheisen Relvan kylän hauskan omintakeiseen
kotiseutumuseoon (Museu das Aldeias) perinteisessä vanhassa liuskekivitalossa.
- 12.30 Yhteinen lounas kotiseutumuseon ravintolassa.

- Iltapäivä: Teemme veneretken 1100-luvulta peräisin olevaan Tejo-joen saaressa sijaitsevaan komeaan
Almourolin linnaan. Retki jatkuu bussilla viehättävään Belverin kirkonkylään, jossa ihailemme toista 1100luvun linnaa ja upeita näkymiä Tejo-joen laaksoon. Mahdollisuus parin kilometrin patikointiin Tejo-joen
rantaa seuraavalla ”lankkukäytävällä”. Paluukuljetus Ferreira do Zêzereen.
- Mahdollisuus omakustanteiseen illalliseen tai iltapalaan Ferreira do Zêzeressä.
- Yöpyminen hotellissa Ferreira do Zêzeressä.
12.4.2020 (PÄÄSIÄISSUNNUNTAI)
- Aamiainen hotellissa Ferreira do Zêzeressä. 9.15 Lähtö päivän retkelle.
- 10.00 Sardoal: osallistuminen pääsiäissunnuntain kulkueeseen ja roomalaiskatoliseen messuun
keskiaikaisessa kirkossa.
- Yhteinen pääsiäissunnuntain herkkulounas Sardoalin lähiseudulla sijaitsevassa ravintolassa.
- Constância: Kyläjuhlat (Festas da Nossa Senhora da Boa Viagem eli ”Hyvän matkan Neitsyt Marian juhlat”)
ja tutustuminen kyläjuhliin liittyviin käsityömessuihin ja kansantanssiesityksiin.
- 18.00 Paluukuljetus Ferreira do Zêzereen. Mahdollisuus omakustanteiseen illalliseen tai iltapalaan Ferreira
do Zêzeressä. Yöpyminen hotellissa.
13.4.2020 (maanantai)
- Aamiainen hotellissa Ferreira do Zêzeressä.
- 9.30 Lähtö hotellista, kuljetus (n. 1 h 30 min) Alcobaçan viehättävään historialliseen pikkukaupunkiin,
vierailu 1100-luvulla perustetun Alcobaçan luostarin (UNESCOn maailmanperintökohde) upeaan kirkkoon,
lyhyt opastettu kävelykierros vanhassa keskustassa ja “rakkauden puutarhassa” (Jardim do Amor).
- Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen Alcobaçassa.
- Kuljetus (n. 15 min) Nazaréhen. Nazaréssa majoitumme uudestaan Miramar Hotel & Spa’han****.
- Vapaa iltapäivä Nazaréssa. Mahdollisuus käydä lisämaksusta hotellin kylpylässä Miramar Senses Spa’ssa,
josta voi allaskäynnin (10€/hlö) lisäksi varata erikoishoitoja, tai uudestaan Nazarénlahden rannalla
sijaitsevassa thalasso- eli merivesikylpylässä, josta voi myös varata allaskäynnin ohella erikoishoitoja.
- 19.30 Yhteinen gastronominen jäähyväisillallinen noutopöydästä Miramar Hotel & Spa’n
näköalaravintolassa perinteisen fadomusiikkiesityksen kera.
- Yöpyminen hotellissa Nazaréssa.
14.4.2020 (tiistai)
- Aamiainen monipuolisesta noutopöydästä hotellissa Nazaréssa. Vapaa aamupäivä.
- 12.00 Lähtö Nazarén hotellista, paluukuljetus kohti Lissabonia.
- Matkan varrella pysähdymme lumoavassa Óbidosin linnoitetussa keskiaikaisessa kirkonkylässä, jossa
syömme yhteisen lounaan klo 13.00. Vapaata aikaa kiehtovilla pikku kujilla kiertelyyn ja tuliaisostosten
hankintaan lukuisista käsityö- ja korkkituotemyymälöistä. 15.30 Paluukuljetus kohti Lissabonia jatkuu.
- 16.30 Lissabon: Opastettu rauhallinen kävelykierros Belémin monumentaalisessa kaupunginosassa Tejojoen rannalla (UNESCOn maailmanperintökohteeksi nimitetyn Jerónimosin eli hieronymiittamunkkien
luostarin kirkko, löytöretkien muistomerkki ja Belémin torni).
- 18.00 Opastettu kiertoajelu Lissabonin keskusta-alueella.
- 19.30 Pysähdymme Vasco da Gaman kauppakeskukseen lähellä lentoasemaa, mahdollisuus
omakustanteiseen iltapalaan.
- 20.45 Kuljetus Vasco da Gaman kauppakeskuksesta Lissabonin lentoasemalle.

- 21.15 Lähtöselvitys Lissabonin lentoasemalla.
- 23.15 Suora yölento Helsinkiin lähtee Lissabonista. Hintaan kuuluu lämmin myöhäisillallinen lennolla.
15.4.2020 (keskiviikko): 5.50 Lento saapuu Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
Ristin tien pääsiäisnäytelmä portugalilaisissa puitteissa. (Kuva: Paulo Jorge de Sousa)

- Matkan paikallisoppaana toimii Portugalin historiaa ja sen katolisen kirkon seurakuntaelämää ja
pääsiäisperinteitä tunteva helsinkiläinen teologian maisteri Mika Palo, joka on ollut naimisissa
portugalilaisen kanssa vuodesta 1996 ja asunut Keski-Portugalissa vuodesta 1999. Nykyisin hän on SUBLU
Tour Portugal –matkatoimiston Pohjoismaiden myyntipäällikkö ja matkaopas. Hän toimi pitkään suomen
kielen opettajana Lissabonin ja Porton yliopistoissa sekä Suomen Madridin kulttuuri-instituutin Portugalin
asiamiehenä.
- Vastuullinen matkanjärjestäjä on portugalilainen matkatoimisto SUBLU Tour Portugal
(www.sublutour.com/fi), joka on järjestänyt jo lukuisia Portugalin-matkoja suomalaisryhmille vuodesta
2014 lähtien. Kuulumme nazarélaiseen Grupo Miramar -hotelli- ja kylpyläyritysryhmään ja olemme
Portugalin matkatoimistojen liiton (APAVT) jäsen nro. 1532. Meillä on kaikki matkatoimistolta
edellytettävät vakuutukset ja osallistumme Portugalin matkatoimistojen matkavakuusrahastoon.
Vakituiseen henkilökuntaamme kuuluu kaksi Portugalissa asuvaa suomalaista.
- MATKAN HINTA: 1462 €/hlö majoituksella jaetussa 2 hengen huoneessa aamiaisineen, sisältäen lennot,
puolihoidon ja kaiken ohjelmassa mainitun. (Lisämaksu 1 hengen huoneesta: 270 €.)
- ILMOITTAUTUMINEN: HUOM. Matkavaraus on vahvistettava viimeistään 20.12.2019 Reijo Moilaselle
(sähköposti reijo.moilanen@quicknet.inet.fi / matkapuh. 040 5438179). Ilmoittautuminen on jo alkanut.
Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
- MAKSUAIKATAULU: Matkan hinnasta on maksettava varausmaksu 200 €/hlö SUBLU Tour Portugal matkatoimiston myöhemmin ilmoitettavalle pankkitilille 29.11.2019 mennessä. Sen jälkeen matkaa
varattaessa varausmaksu maksetaan kahdessa viikossa. Loppumaksu maksetaan 21.2.2020 mennessä.
- PERUUTUSEHDOT: 6.1.2020 mennessä tulleesta peruutuksesta emme ota mitään peruutusmaksua
(varausmaksu palautetaan). Välillä 7.1.-21.2.2020 tulleesta peruutuksesta pidätämme peruutusmaksun
200€ (varausmaksua ei makseta takaisin). Välillä 22.2.-8.3.2020 pidätämme peruutusmaksun 375€. 9.3.
lähtien tulleesta peruutuksesta pidätämme koko maksetun summan.

