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ELÄKELIITON ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN PIIRIEN YHTEINEN JÄSEMATKA 

PORTUGALIIN 

24. - 30.4.2020 

 

TERVETULOA KOKEMAAN EUROOPAN LÄNTISIN VALTIO 

 
 

Kevään luonto- ja kulttuurimatka vie meidät ihastuttavaan Portugaliin. ”Portugalin huhtikuu” 

on käsite. Luonto on parhaimmillaan ja ilmasto lämpimän leuto. Majoitumme Atlantin ran-

nalla ole- vaan Sesimbran kaupunkiin, josta käsin teemme päiväretkiä tutustuen maahan 

monipuolisesti. Pääkaupunki Lissabon on ainoastaan 50km:n päässä. Lomakaupunkimme 

asukasluku on noin 50000 henkilöä. 

 

Matkaohjelma 

 

24.4. perjantai │ matkapäivä 

-iltapala 

 

Piirin toimisto järjestää edestakaisen yhteiskyydin Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja laskuttaa 

sen erikseen matkalaisilta. 

 

Finnairin suora lento Lissaboniin kello 18.20 – 21.10. Lissabonin lentokentällä suomenkielinen 

opas on odottamassa ryhmää kyltin kanssa. Siirtyminen tilausajobussiin. Matkalla lomakaupun- 

kiimme Sesimbraan, kertoo oppaamme tulevan viikon lomaohjelmasta ja yleistietoa maasta. Ajo- 

aika on noin 60min. Saavumme Atlantin rannalle ja majoitumme kylpylähotelliimme. Iltapala ho- 
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25.4. lauantai │ lomakaupunkimme Sesimbra tutuksi 

-aamiainen, illallinen 

 
Aamiaisen ja kiireettömän aamun jälkeen palautuminen lentomatkasta ja tutustuminen kävellen 

oppaan kanssa maalauksellisen kauniiseen Sesimbran kalastajakylään. Sesimbra perustettiin 

kukkulan huipulle maurien linnoituksen ympärille Portugalin kuninkaan valloitettua linnan mau- 

reilta. Tutustumiskierroksen jälkeen vapaata aikaa ja mahdollisuus rentoutua esim. hotellin 

uima-altaalla tai uimarannalla tai käydä vaikka tutustumassa Sesimbran linnoitukseen (omakus-

tanteisesti), josta on huikeat näköalat merelle ja kylän yli. 

Yhteinen illallinen hotellilla. 

 

26.4. sunnuntai│ Lissabon tutuksi 

-aamiainen, illallinen 

 

Rauhallisen aamiaisen jälkeen lähtö kohti Lissabonin keskustaa, josta aloitamme kaupunkikier- 

roksen bussissa ja jalan. Päivän aikana opastetulla kierroksella tulevat tutuksi kaupunkikeskus- 

tan kuulut aukiot, Alfama kaupunginosa, San Roquen kirkko ja Santa Justan hissi. Belemissä löy- 

töretkeilijöille omistettu muistomerkki, Belemin torni sekä Hieronymoksen luostari ovat tärkeitä 

kohteita unohtamatta kuitenkaan, että Belem on kuuluisa, myös omaa nimeään kantavista lei-

vonnaisista, joiden salainen resepti on peräisin viereisen Hieronymuksen luostarin munkeilta 

1800- luvulta. 
 

Tutustumme Ajudan kansainvälisestikin tunnettuun kasvitieteelliseen puutarhaan, josta löytyy 

myös suomalaisen pariskunnan orkideakokoelma. 

Palaamme alkuillasta hotellille, jossa illallinen. 

 

27.4. maanantai │ Maaseuturetki Setubalin kaupunkiin ja Azeitaon viinialueelle 

-aamiainen, lounas 

 

Aamiaisen jälkeen lähtö Setubalin opastetulle päiväretkelle, jossa vierailemme esimerkiksi pai- 

kallisessa kauppahallissa. Paikallisten tuotteiden monipuolisuus ja tuoreus vievät meidät muka- 

naan ja saatamme löytää mukavia tuliaisia Suomeen vietäväksi. Päivän aikana yhteinen lounas 

viineineen. 

Vierailemme viinitilalla, jonka vierailun aikana maistelemme viinejä ja kuulemme paikallisen vii- 

nintuotannon salaisuudet. Matkojen aikana kauniit näkymät esim. Arrabidan luonnonpuistoon. 

Paluu hotellille, jonka jälkeen omaa aikaa nauttia Sesimbran rauhallisesta tunnelmasta. 
 

28.4. tiistai │ Maaseuturetki Sintran ja Cabo da Rocan rannikkokaupunkeihin 

-aamiainen, illallinen 

 

Aamiaisen jälkeen lähtö hotellista bussilla oppaan kanssa kohti kaunista linnakaupunkia Sintraa, 

joka kuuluu Unescon maailmanperintökohteisiin. Sintra sijaitse Sintravuorien kupeessa ja Sintra 

tunnetaan myös nimellä ”satulinnojen kaupunki” kaupungissa sijaitsevien linnojen takia. Lissabo- 

nin kuninkaalliset asuivat aikoinaan kesäisin Sintrassa tämän tarjoaman viileämmän ilmaston ta- 

kia. Kaupungin kauneus on saanut mainetta myös elokuvien upeana kuvauspaikkana. 

Sintrassa teemme opastetun kaupunkikierroksen ja vierailemme italialaisen arkkitehti Luigi Mani- 

nin suunnittelemassa Quinta Regaleiran upeassa palatsissa. Palatsissa näkee eri aikakausien 

monia tyylisuuntia. Palatsin hienoon puutarhaan suunniteltiin salaisia käytäviä sekä mystisiä 

maanalaisia labyrinttejä. Palaamme hotellille iltapäivällä. Vapaata aikaa ja illallinen. 
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29.4. keskiviikko │ Päiväretki Evoran kaupunkiin 

-aamiainen, illallinen 

 

Tämän päivän päiväretken kohde on Alentejon maakunnan suurin kaupunki Evora. Kaupunki tar- 

joaa monipuolista historiaa ja kulttuuria ja Evora on ollutkin maailmanperintölistalla jo vuodesta 

1986. 

Evoran kaupungista löytyy kaupungin muurien lisäksi roomalaisia raunioita, keskiaikaisia palat- 

seja ja luostareita sekä 1400-1500 luvun tyylisuunnan kauniita rakennuksia. Kaupunki on kuulu 

myös yllätyksellisen kauniista kappelista (vierailu omakustanteinen), jonka päärakennusaineena 

käytettiin ihmisen luita. Alentejon viinit ovat laadukkaita ja alueella on myös marmorin tuotan- 

toa, jonka vuoksi sitä on käytetty paljon Alentejon alueen kylien ja kaupunkien rakennusaineena. 

Evorassa näkee myös tyypillisiä portugalilaisia keramiikkalaattoja. 
 

Opastettu kierros kaupungissa, jonka jälkeen omaa aikaa tutustua kaupunkiin, kunnes bussikul- 

jetus takaisin hotellille. Paluun jälkeen aikaa nauttia vielä Sesimbralle tyypillisestä leudosta il- 

mastosta ja kauniista maisemista ennen paluumatkaa takaisin kotiin. Yhteinen illallinen hotellilla. 

 

30.4. torstai │ Kotimatka 

-aamiaispaketti 
 

Oppaan edellisiltana ilmoittamaan aikaan (n. 03.30) siirtyminen bussiimme ja kuljetus lentoase- 

malle. Finnairin suora lento Helsinkiin klo 07.20 – 14.00. 

Helsingin lentoasemalta yhteiskuljetus juna pohjanmaalle. Antoisa matka on päättynyt, hyvää 

kotimatkaa! 

 

Lennot 

 

AY1739 perjantai 24.4.2020 Helsinki – Lissabon kello 18.20 – 21.10  

AY1740 torstai 30.4.2020 Lissabon – Helsinki kello 07.20 – 14.00 

 

Majoitus 24.-30.4.2020 

Sesimbra hotel & spa 4* (paikallinen luokitus) 

R. Navegador Rodrigues Soromenho, 2970-773 Sesimbra 

https://www.sesimbrahotelspa.com/en/hotel/the-hotel 

 

Kylpylähotelli sijaitsee aivan Atlantin valtameren laajan hiekkarannan äärellä. Kaikissa huoneissa 

on merinäköala. Sesimbran kaupungin palvelut ovat aivan hotellin äärellä 

 

Matkakohde  Portugali 

Matkan ajankohta  24.4 – 30.4.2020, perjantai - torstai 

Matkan kokonaishinta  1490 € / hlö, kun ryhmässä on minimi 22 lähtijää 

 

Matkan hintaan sisältyy 

 

 Finnairin lennot Helsinki – Lissabon – Helsinki lentoveroineen 

 majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa 

 hotelliaamiaiset 

 puolihoitoillalliset hotellissa 5 iltana ruokajuomina viini / olut ja vesi, 1 x lounas ruoka-

juomina viini / olut ja vesi 

 ohjelman mukaiset kuljetukset tilausajobussilla 

 ohjelman mukaiset retket kohteessa 

 Eläkeliiton edustaja mukana matkalla matkanjohtajan roolissa 

 Suomalainen opas alkaen / päättyen Lissabon 

https://www.sesimbrahotelspa.com/en/hotel/the-hotel
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 palvelu- ja toimistomaksut 

 
Lisämaksusta 

 yhden hengen huoneen lisämaksu 270 € 

 ennakkoon varatut istumapaikat lennolla 

 muut palvelut 

 
Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei li- 

sätä toimitus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot. 

 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Eläkeliiton toimistolta. 

 

Eläkeliitto Keski-Pohjanmaan piiri ry 

 

Taina Alanko 

sähköpostitse keski-pohjanmaa@elakeliitto.fi 

puhelimitse 050 3421 203 

 

Eläkeliitto Etelä-Pohjanmaan piiri ry 

 

Ulla Harju  

sähköpostitse etela-pohjanmaa@elakeliitto.fi 

puhelimitse 0504146699 

 

Ilmoitathan nimen kuten passissa, postiosoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä 

mahdolliset ruoka-allergiat.  

 

 


