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MATKAOHJELMA:

Päivä 1. (sunnuntai - 27.10.2019)
TAP Portugalin suora lento lähtee Helsingistä klo 09.05 ja 
saapuu Lissabonin lentoasemalle klo 12.05.  Lentokentällä 
ryhmää vastassa suomenkielinen opas.
Lähtö lentoasemalta kohti Nazaréta.
Matkalla pysähdymme Alcobaçan historiallisessa pik-
kukaupungissa, jossa mahdollisuus omakustanteiseen 
lounaaseen. Käymme katsomassa Alcobaçan kuuluisan 
keskiaikaisen sistersiläisluostarin kirkkoa, sekä rak-
kauden puutarhaa (Jardim do Amor).
Saapuminen Nazaréhen, jossa majoitumme Ho-
tel Miramar Suliin****. Iltajooga. Mahdollisuus 
omakustanteiseen illalliseen hotellissa tai muualla 
Nazaréssa. 

Päivä 2. (ma - 28.10.2019)
Aamujooga noin klo 7.30-9.00. Noutopöytäaamiainen 
hotellissa. Käynnit Thalasso-hoitolan merivesialtaassa 
alkavat aamiaisen jälkeen. Allaskäynnin kesto noin 60 
min. Hotellilta on kuljetus Thalassoon, joka
sijaitsee aivan Nazarén rantahiekalla. Nazarén vedena-
laisen, jopa 5000 metriä syvän kanjonin vaikutuksesta 
alueen merivesi on poikkeuksellisen
mineraalirikasta. Tämä sama kanjoni aiheuttaa talvella 
jättiläisaallot, joilla tehdään surffauksen maailmanennä-
tyksiä. Merivettä käytetään Nazarén Thalasso-hoidoissa 

puhtaana, ilman lisättyjä aineita. Mahdollisuus tilata 
omakustanteisia lisähoitoja (esim. merilevä- ja meri-
mutakäärinnät, Vichy-suihkut, kokovartalohieronnat, 
erilaiset vesihoidot, kasvohoidot, jne.).
Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen Nazaréssa.
Opastettu kävelykierros Nazarén kujilla, kaduilla 
ja rannan tuntumassa. Iltajooga. Mahdollisuus 
omakustanteiseen illalliseen hotellissa tai muualla 
Nazaréssa.

Päivä 3. (ti - 29.10.2019)
Aamujooga noin klo 7.30-9.00.
Noutopöytäaamiainen hotellissa.
Lähdemme hotellilta päivän retkelle. Vierailemme Mira 
de Airen upeissa tippukiviluolissa, joiden jälkeen jat-
kamme Fátiman pyhiinvaelluskeskukseen, jossa käy 
vuosittain yli miljoona eri uskontokuntien edustajaa pyhi-
invaellusmatkalla. Keskus on rakentunut
vuonna 1917 koetun ”Fátiman ihmeen” ympärille. Tari-
nan mukaan Neitsyt Maria ilmestyi paikalla kasvaneen 
rautatammen yläpuolella kolmelle paimenessa olleelle 
lapselle. Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen. 
Fátimasta suuntaamme läheiselle Quinta dos Capuchosin 
viinitilalle, jossa nautimme opastetun kierroksen jälkeen 
viininmaistajaisista. lltajooga. 
Mahdollisuus omakustanteiseen illalliseen hotellissa tai 
muualla Nazaréssa.

Tervetuloa joogamatkalle historialliseen ja kauniiseen Portugaliin.
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Päivä 4. (ke - 30.10.2019)
 Aamujooga noin klo 7.30-9.00. 
Noutopöytäaamiainen hotellissa. Päivän luento. 
Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen. Ilta-
jooga. Mahdollisuus omakustanteiseen illalliseen 
hotellissa tai muualla Nazaréssa.

Päivä 5. (to - 31.10.2019)
Aamujooga noin klo 7.30-9.00.
Noutopöytäaamiainen hotellissa.
Päivän luento. Mahdollisuus omakustanteiseen lou-
naaseen. Iltajooga. Mahdollisuus omakustanteiseen 
illalliseen hotellissa tai muualla Nazaréssa.

Päivä 6. (pe - 1.11.2019)
Aamujooga noin klo 7.30-9.00.
Noutopöytäaamiainen hotellissa.
Päivän luento. Mahdollisuus omakustanteiseen 
lounaaseen. Iltajooga. Yhteinen gastronominen 
herkkuillallinen viineineen hotellissa elävän fado-
musiikin kera.

Päivä 7. (la - 2.11.2019)
Aamujooga noin klo 7.30-9.00. Noutopöytäaami-
ainen hotellissa. Huoneiden luovutus ja lähtö kohti 
Lissabonia. 
Päivä Lissabonissa. Käynti tunnetussa Pas-
téis de Belém –konditoriassa, jossa käymme 
omakustanteisesti kahvilla/teellä ja maistelemassa 
herkullisia vaniljaleivoksia.  Kävelykierros Bélemin 
kaupunginosassa, jossa vierailemme hieronymi-
ittamunkkien luostarin kirkossa (Mosteiro dos 
Jerónimos) ja tutustumme lissabonilaisten suosi-
maan Tejo-joen rantaan, jolta löytyy mm. Portugalin 
löytöretkien muistomerkki. 
Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen Lissa-
bonissa. Jatkamme bussilla Parque das Naçõesin 
kaupunginosaan, vuoden 1998 EXPO-maailman-
näyttely alueelle, jossa vapaa-aikaa (mahdollisuus 
vierailla omalla kustannuksella Oceanáriossa eli 
valtameriakvaariossa, käydä köysirataretkellä, 
shoppailemassa Vasco da Gaman kauppakeskuk-
sessa tai kävellä viihtyisällä joenranta-alueella, 
josta löytyy useita kahviloita ja ravintoloita teras-
seineen). Kuljetus lentoasemalle.

Ryhmän kaikilla retkillä opastaa 20 vuotta Portu-
galissa asunut suomalainen paikallisopas Mika 
Palo. Opastusten lisäksi Mika hoitaa kaikki hotelliin, 
kuljetuksiin, retkiin, jne. liittyvät käytännön järjestelyt. 
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Matkan hinta:
1033€ + 360€ (lennot) = 1393€/hlö, jaetussa 2 hengen huoneessa merinäköalalla. 
Kaikissa ryhmälle varatuissa huoneissa on merinäköala. 
Yhden hengen huoneesta lisämaksu 240€. Varausmaksu 400€ 
tulee maksaa matkalle ilmoittautumisen yhteydessä ja loppusumma 
16.9.2019 mennessä.

-

Matkaohjelmaan sisältyy:  
6 yötä neljän tähden hotellimajoituksessa: 
2 hengen huoneissa, aamiaiset, yksi gastronominen herkkuillallinen 
viineineen fadomusiikkiesityksen kera, 1 Thalasso-merivesiallaskäynti 
60 min, opastettu kävelykierros Nazaréssa ja retket Alcobaçaan, Mira 
de Airen tippukiviluoliin, Fátiman pyhiinvaelluskeskukseen sekä Quinta 
dos Capuchosin viinitilalle (viininmaistajaisineen) ja päivä Lissabonissa. 
Lisäksi suomalaisen paikallisoppaan palvelut sekä kaikki kuljetukset.

Matkan peruutusehdot: 
- 26.7.2019 mennessä tulleesta peruutuksesta matkanjärjestäjä ei pidätä 
mitään peruutusmaksua.
- Välillä 27.7.-16.9.2019 tulleesta peruutuksesta matkanjärjestäjä 
pidättää peruutusmaksun 400€.
- 17.9.2019 alkaen tulleesta peruutuksesta matkanjärjestäjä 
pidättää koko maksetun summan.
- Mikäli matkanjärjestäjä joutuisi peruuttamaan koko matkan 
liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi, koko maksettu summa palautetaan 
matkan varanneille.

    

.

Lentoaikataulu: 

Suorat TAP Portugalin reittilennot
Helsinki – Lissabon – Helsinki
TP747 Helsinki-Lissabon su 27.10.2019 klo 09.05 - klo 12.05
TP746 Lissabon-Helsinki la 2.11.2019 klo 22.00 - klo 04.50 
(lento perillä sunnuntain 3.11.2019 puolella)

Lähialueilla on lisäksi upeita muita nähtävyyksiä kuten 
Batalhan ja Óbidosin historialliset kylät (20 ja 30 min. 
taksimatkat), sekä metsiköitä, kukkuloita ja rantaa, joilla voi 
patikoida. Nazaréssa voi tiettyjen sääolojen vallitessa nähdä 
maailman suurimpia aaltoja ja siellä on hyvät surffausmah-
dollisuudet.

Matkanjärjestäjä: SUBLU TOUR PORTUGAL (www.sublutour.com/fi). 
Tämä portugalilainen matkatoimisto on järjestänyt jo lukuisia Portugalin-
matkoja suomalaisryhmille vuodesta 2014 lähtien. Se kuuluu nazarélaiseen 
Grupo Miramar -yritysryhmään ja on Portugalin matkatoimistojen liiton 
(APAVT) jäsen nro. 1532, omaten kaikki matkatoimistolta edellytettävät 
vakuutukset ja osallistuen Portugalin matkatoimistojen matkavakuusra-
hastoon. SUBLU Tour Portugalin vakituiseen henkilökuntaan kuuluu kaksi 
Portugalissa asuvaa suomalaista.

ILMOITTAUTUMISET 
Ilmoittautumiset: mika.palo@sublutour.com tai puhelimitse 
Mika Palo, 040 5036753 
Viimeinen ilmoittautumispäivä 26.7.2019!

(Laskutusasiat, hinnat, lennot, hotelli, hotellin palvelut, huoneet, 
toiveet huonetoverista (2 hh), ateriat, ruoka-aineallergiat, retket, 
jne. voi myös kysellä Mika Palolta osoitteesta mika.palo@sublutour.com 
tai puh. +358-405 036 753.)

Kyllin aamu- ja iltajoogat ja luennot




