LÖYTÖRETKEILIJÖIDEN LISSABON 11.-15.5.2020

Viehättävän Lissabonin tunnelmaan kuuluvat vanhat raitiovaunut, köysiradat ja hissit sekä
toisistaan poikkeavat kaupunginosat.
Löytöretkeilijöiden ajoista muistuttavat mahtava Hieronymolaisluostari ja Bélemin torni, jonka
juurelta laivat purjehtivat Uuteen Maailmaan.
Alfaman juurella levittäytyy Baixa, Lissabonin ydinkeskusta leveine kävelykatuineen ja tyylikkäine
liikkeineen. Lissabon on tunnettu tasokkaista kalaravintoloistaan, ihastuttavista kahviloista ja
merellisistä herkuistaan.
Teemme retken 30 km Lissabonista sijaitsevaan Sintran kaupunkiin. Sintran kylä on yksi UNESCOn
maailmanperintökohteista ja tunnettu kauniista linnoistaan ja palatseistaan.
Matkaohjelma:
1. matkapäivä ma 11.5.
Klo 11.50 lähtö Kaupungin teatterin edestä
Klo 12.00 lähtö Jyväskylä Harjukatu tilausajolaituri
Klo 12.10 lähtö Vaajakoski Vesmanninmäki
Klo 13.50 matkalla buffetlounas Vierumäen Matkakeitaassa.
Klo 16.15 saapuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Ryhmälähtöselvitys.
Klo 18.25 AY1739 Finnairin suoralento Helsinki-Lissabon.
Klo 21.15 saapuminen Lissaboniin.
Opas vastassa ryhmää kentällä. Kenttäkuljetuksen kesto n. 45 min.
Majoittuminen Hotelli Fenix Lisboaan.
Kevyt iltapala hotellissa.
2. matkapäivä ti 12.5.
Buffetaamiainen hotellissa.
Klo 09:00 lähdetään oppaan johdolla Lissabonin kaupunkikierrokselle.
Kaupunkikierros on paras tapa saada yleiskäsitys tästä historiallisesti merkittävästä Portugalin
pääkaupungista. Lissabonin väkiluku on noin puoli miljoonaa, mutta 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 vanhan kaupungin Alfaman kapeilla sokkeloisilla kaduilla. Kierroksen
aikana näemme mm. ulkoa Belmin tornin sekä mahtavan 1500-luvun Jeronimos-luostarin ja vieraillaan
Castelo de So Jorgenin eli Pyhän Yrjön linnakkeella, joka on yksi Lissabonin tärkeimmistä nähtävyyksistä ja
sieltä avautuu upeat näköalat. (ei suomenkielistä opastusta sisällä, opas kertoo kohteista etukäteen.)
Kierroksen aikana nautitaan Pastel de Nata kakkua pala sekä Cherry likööriä.

Klo 13:00 Lounas: Cozinha de Estação
Ravintolan nimi Cozinha de Estação tarkoittaa asemaravintolaa. Nimi tulee siitä, että tämä miellyttävä
ravintola sijaitsee aivan Lissabonin rautatieaseman ja Rossio-aukion vieressä.
Ravintolan on sisustuksen teemana ovat rautatieasemat, ja sinne on valittu sisustuselementtejä vanhoilta
rautatieasemilta eri puolilta Portugalia. Ravintolan terassilla on tilaa 80 hengelle ja sisätiloissa 90 hengelle.
Ravintola tarjoilee täyttäviä annoksia maukasta ja konstailematonta portugalilaista tyypillistä ruokaa.
Lounaan jälkeen vieraillaan vielä Gulbenkian-museossa. Gulbenkian-museossa, joka on yksi Lissabonin
suosituimmista turistikohteista, on esillä noin 6 000 muinaista esinettä ja taideteosta, Voit tutustua
kreikkalaisiin maljakko- ja kolikkokokoelmiin, Lähi-idästä peräisin oleviin lasi- ja mosaiikkikokoelmiin sekä
joidenkin suurimpien eurooppalaisten kuvanveistäjien töihin.
Bussi jättää ryhmän museoon ja vierailun jälkeen kävellään takaisin hotellille oppaan kanssa noin 25
minuutin mukava kävely ison Eduardo VII-puiston kautta.
Loppupäivä vapaata ohjelmaa tai jos innokkaita löytyy mahdollisuus lähteä omakustanteisesti ryhmänvetäjän
kanssa Alfamaan Feira da Ladran todella isolle kirpputorille, jossa on kiinnostavaa vain kuljeskella ja katsella,
ympäristökin on kaunis. Sieltä voi ostaa matkamuistoja ja tulijaisia.
3. matkapäivä ke 13.5.
Buffetaamiainen hotellissa.
Klo 09:00 lähtö oppaanjohdolla kokopäivän retkelle Sintraan ja Cascaisiin
Sintran kaunis pikkukaupunki sijaitsee vain 25 kilometrin etäisyydellä Lissabonin keskustasta. Tämä Unescon
maailmanperintökohde on kuuluisa upeista linnoistaan. Vanhin on 800-luvulla rakennettu maurilaislinna,
minkä rauniot näkyvät ylhäällä rinteellä. Romanttisin linna on 1800-luvun Maria-kuningattaren Pena-palatsi,
mikä kruunaa maiseman ylhäällä vuoren huipulla.
Upea on myös kylän keskustassa sijaitseva Kansallispalatsi, Palacio Nacional de Sintra, jossa vierailemme
sisällä, koska se on helpommin vierailtavissa kuin Palacio da Pena, joka sijaitsee ylhäällä vuorella.

Lounas tarjotaan erikseen Sintran alueen keittiöön erikoistuneessa ravintolassa.
Klo 13:00 Lounas: Restaurante Regional de Sintra
Tämä perheomistuksessa oleva ravintola sijaitsee Sintran historiallisessa pikkukaupungissa lähellä Lissabonia.
Keittiön perustana lähialueen tuottajien tuoreet raaka-aineet. Ystävällinen palvelu ja maukas ruoka tässä
paikallisravintolassa
Lounaan jälkeen jatkamme matkaa kohti Cabo da Rocaa, Manner-Euroopan läntisintä niemeä.
Cabo da Rocalta jatkamme matkaa surffareiden paratiisina tunnetun Guinchon rannan kautta Atlantin
rannikkoa pitkin Cascaisin viehättävään lomakaupunkiin saakka.
Cascais on viihtyisä kaupunki, jonka rento ilmapiiri on sekoitus sekä kansainvälisiä että portugalilaisia
vaikutteita. Kaupungissa on viehättävä arkkitehtuuri, pittoreskejä kujia ja lukuisia pieniä uimarantoja
rantaterasseineen. Paluu Lissaboniin klo 16.00. Ilta vapaata aikaa.

4. matkapäivä to 14.5.
Buffetaamiainen hotellissa.
Klo 09.00 jälkeen lähdemme tilausbussilla Lissabonista pohjoiseen Ribatejon viinialueelle, jonka nimi
kirjaimellisesti tarkoittaa "Tejon yläpuolella". Vierailemme paikallisella viinitilalla ja syömme siellä myös
lounaan. Vatsat kylläisenä lähdemme ajamaan kohti Obidosin pittoreskiä kylää, joka on historiallisen muurin
ympäröimä, ja jonka katuja kaunistavat valkoiseksi kalkitut talot ja parvekkeet pelargonioineen.
Historiallisessa kylässä on aistii aito portugalilaista tunnelmaa.

Klo 12:00 Vierailu Quinta do Sanguinhalin viinitilalla
Quinta do Sanguinhal on viihtyisä perheomistuksessa oleva viinitila n. 50 minuutin matkan päässä pohjoiseen
Lissabonista. Kaunis ympäristö, 1800-luvun puutarha ja talon väen henkilökohtainen vastaanotto tekevät
tästä viinitilasta vierailun arvoisen kohteen. Teemme kierroksen viinikellareissa, museossa, puutarhassa ja
tutustumme viininvalmistukseen. Ja tietenkin lopuksi pääsemme myös maistamaan talon viinejä.
Viinit, joita maistellaan ovat: kaksi valkoviiniä, yksi roseviini, kolme punaviiniä ja yksi likööri.
Lounaaseen kuuluu: keitto, neljä portugalilaista alkupalaa, juustotarjotin, porsaanfileitä viinikastikkeessa ja
uuniperunoita, tomaattisalaattia, paikallisia leipiä, paikallisia "pasteis de nata"-leivonnaisia, suklaakakkua,
hedelmiä ja kahvia.
Vierailu kestää kokonaisuudessaan n. 2,5 tuntia.

N. klo 16.00 paluu Lissaboniin. Hieman vapaata aikaa vaikka tuliaisostoksiin.
Klo 20:00 edestakainen kuljetus fado-illalliselle
Klo 20:30 illallinen: Fadoravintola Clube de Fado
Tämä suosittu fado-ravintola sijaitsee fadon syntysijan Alfaman kätköissä, lähellä Sé Katedraalia.
Korkeatasoisten fado-laulajien ja soittajien esitysten lomassa nautitaan perinteistä portugalilaista ruokaa.
Ravintola sijaitsee 2,8 km Fenix Lisboa-hotellista.
Illallisen jälkeen kuljetus hotelliin n. klo 22.30
5. matkapäivä pe 15.5.
Klo 05:00 lähtö hotellista lentoasemalle. Pyydämme aamiaisboksin mukaan, jos varhaisaamiainen ei ole
mahdollinen.
Kuljetus tilausajobussilla hotellilta lentokentälle oppaan johdolla.
Klo 07.20 – 14.00 AY1740 Finnairin suora reittilento Lissabon-Helsinki.
Klo 15.55 – 16.40 AY647 Finnairin lento Helsinki - Jyväskylä
Bussikuljetus Tikkakosken lentoasemalta keskustan kautta Vaajakoskelle.

Ohjelma ja aikataulu sitoumuksetta.
Hinta
1380 €/hlö
Hinta edellyttää vähintään 30-34 lähtijää.
Hintaan sisältyy:
-Finnairin reittilento turistiluokassa Helsinki-Lissabon-Helsinki-Jyväskylä,
matkustajamaksut ja lentokenttäverot, matkalaukku 23 kg ja käsimatkatavarat 8 kg
-bussikuljetus Jyväskylä-Helsinki-Vantaa sekä Tikkakoski-Jyväskylä
-majoitus 4 yötä Lissabonissa kahden hengen standard luokan huoneissa buffetaamiaisella
-ohjelman mukaiset kuljetukset ohjelman mukaan kohteessa
-suomea puhuva opas retkillä
-ohjelman mukaiset ruokailut ja viinimaistiaiset
*buffetlounas Vierumäki Matkakeidas
*2 x 3. ruokalajin lounas viini tai olut, vesi ja kahvi
*1 x buffetlounas viinitilalla viini, vesi ja kahvi
*1 x kevyt iltapala hotellissa
*1 x fado-illallinen 3.ruokalajia, viini, vesi ja kahvi
-vesipullot 4 päivänä 1/hlö
-ohjelman mukaiset sisäänpääsyt
Lisämaksusta:
-Yhden huonelisämaksu 295 euroa.
Hotellitiedot:
Fenix Lisboa hotelli ****
Praça Marquês de Pombal 8, 1269-133 Lisboa, Portugali
+351 21 371 6677
https://www.hfhotels.com/hoteis/hf-fenix-lisboa-pt

Hiljattain saneerattu 1.-luokan hotelli sijaitsee Lissabonin keskustassa, lähellä Marquês de Pombal -aukiota.
Monet kaupungin nähtävyyksistä ja ostoskaduista kävelymatkan etäisyydellä hotellista. Avenida Liberdade
pääkatua alas pääsee mukavasti kävellen "Baixan" eli alakaupungin nähtävyyksiin. Hotellin edessä on myös
metropysäkki, josta hyvät yhteydet joka puolelle kaupunkia.
Hotellissa yhteensä 192 huonetta, joissa ilmastointi/lämmitys, minibaari, satelliitti-TV, maksuton WIFI ja
täysin varustettu kylpyhuone. Muita palveluita on ravintola ja terassibaari.
Matkalla mukana Ikääntyvien yliopiston edustaja.
Ilmoittautumiset 15.12. mennessä liisa.kovanen@pohjolanmatka.fi tai 0201 303 333.
Pyydämme huomiomaan, että paikkoja on rajoitetusti.
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoomme.
Varauksen yhteydessä on ilmoitettava passin mukainen koko nimi sekä mahdolliset erikoisruokavaliot.

Matkustusasiakirjana passi, jonka suosittelemme olevan voimassa 3 kk matkan jälkeen.
Matkasta maksetaan varausmaksuna 350 € /hlö 25.11 mennessä tai jos ilmoittautuminen 25.11. jälkeen
viikon päästä varauksesta. Loppumaksu on maksettava 27.3.20
Erityisperuutusehdot
-jos peruuntuminen tapahtuu ennakkomaksun maksamisen jälkeen ja ennen 27.3. peruutuskulu 350 euroa.
-jos peruuntuminen tapahtuu 27.3. jälkeen ja ennen 13.4. peruutuskulu 50% matkan hinnasta.
-jos peruuntuminen tapahtuu 13.4. jälkeen ja ennen 27.4. peruutuskulu 95% matkan hinnasta.
-27.4. jälkeen tapahtuvista peruutuksista kulut 100 %v matkan hinnasta.
Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen niiden kustannusten kattamiseksi, jos matkustaja
purkaa sopimuksen, taikka tapaturmasta, sairaudesta tai kuolemasta aiheutuvien avustus- ja
paluukuljetuskustannusten korvaamiseksi. Tarkistakaa, että matkavakuutuksessa on riittävä peruutusturva.
Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen ja matkavakuutukseen löytyy Pohjolan Matkan nettisivuilta
yleisistä matkapakettiehdoista eli https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot.
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin
ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Pohjolan Matka on täysin vastuussa
koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Matka on hankkinut lainsäädännössä
edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen
paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302
mukaisista tärkeimmistä oikeuksista.
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.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka.

