Hurmaava Pohjois-Portugalin Porto 16.-20.9.2018

Portugalin toiseksi suurin kaupunki Porto, sijaitsee Douro-joen rannalla. Ihastuttava
historiallinen keskusta Riberira on Unescon maailmanperintölistalla ja sen tunnelmallisilla
kaduilla on mukava kierrellä. Risteilyltä käsin näemme Porton kuuluista sillat ja Douro-joen
laaksossa saamme ihastella kuvankaunista maisemaa.
Alustava matkaohjelma:
16.9.18 sunnuntai
PORTON KAUPUNKIKIERROS
Bussikuljetus Tampereelta Helsinki – Vantaan lentoasemalle.
Klo 06:00
Lähtö Helsinki-Vantaan lentoasemalta Lufthansan lennolla Müncheniin, jonne
saapuminen klo 07:30. Münchenistä jatkolento klo 08:50.
Klo 10:40
Saapuminen Porton lentoasemalle (aikaero Suomeen – 2 tuntia). Suomenkielinen
opas on ryhmää vastassa tuloaulassa. Kuljetus Porton keskustaan, jossa teemme
kaupunkikierroksen osittain bussilla ja osittain kävellen. Kierroksen aikana
nähdään bussista käsin Porton historiallista keskustaa, joka kuuluu Unescon
maailmanperintöluetteloon, mm. Porton katedraali, Sao Beniton rautatieasema,
jonka seiniä koristavat kauniisti maalatut keramiikkalaatat (azulejos), Sao
Franciscon kirkko, Vapauden aukio, Clerigosin kirkon korkean kellotorni, jonka
lähellä sijaitsee yksi maailman kauneimmista kirjakaupoista, Livreria Lello.
Näemme myös upeita huviloita Avenida de Brasilian varrella, kauniita rantoja
sekä kukilla koristeltuja bulevardeja.
Päivän aikana lounas Portossa sijaitsevalla suomalaisomisteisella Quinta do
Castelo Marian tilalla. Pieni maatalo puutarhoineen on laajentunut vierailun
arvoiseksi kohteeksi. Tilan omistaja kertoo paikan monivaiheisesta historiasta.
Aikaa jää myös kauniin puutarhan ja kasvihuoneiden sekä orkidioiden ihasteluun.
Majoittuminen hotelliin ja loppupäivä vapaata aikaa.

Hotelli da Bolsa *** (paikallinen luokitus)
Rua Ferreira Borges 101, Uniao de Freguesias do Centro, Porto
http://en.hoteldabolsa.com
Kaupungin historiallisessa kaupunginosassa, Ribeirassa sijaitseva hotelli, josta on
kävelymatka kaupungin tärkeimpiin nähtävyyksiin. Huoneissa on kylpyhuone,
hiustenkuivaaja, tv, talletus, ilmastointi. Hotellissa on aamiaishuone, baari ja
ilmainen wifi.

17.9.18 maanantai
VILA NOVA DA GAIA JA RISTEILY
Aamiainen. Päivän aikana nautitaan Porton värikkäistä maisemista Vila Nova da

Gaian kaupungin puolelta, josta lähdetään ”Kuuden sillan”-jokiristeilylle. Risteilyn
aikana saadaan käsitys kaupungin nähtävyyksistä joelta katsottuna ja alitetaan
myös Porton kuuluisat sillat. Vila Nova da Gaia on kuuluisa portviinikellareistaan
ja risteilyn jälkeen tutustumme yhteen suosituimmista portviinikellareista.
Vierailun päätteeksi maistelemme portviinejä ja nautimme kevyen lounaan.
Iltapäivä vapaa. Paluu omaan tahtiin hotellille.
18.9.18 tiistai
VAPAAPÄIVÄ TAI LISÄMAKSULLINEN RETKI
Aamiainen. Vapaapäivä tai mahdollisuus osallistua kokopäiväretkelle
Bragaan. Kaupungissa on sen kokoon ja sijaintiin nähden ällistyttävä määrä
nähtävää! Koillis-Portugalissa, Minhon maakunnassa sijaitsevan kaupungin
nähtävyyksien määrää selittää sen ikä: paikalla on elelty jo tuhansien vuosien
ajan. Kaupungin katedraalin rakennustyötkin aloitettiin jo 1000-luvun alussa.
Vanhassa kaupungissa on kauniita 1700-luvun rakennuksia ja puutarha
arkkipiispan entisen palatsin on varsinaista silmänruokaa. Bragan lähistöllä
sijaitsee kuuluisa pyhiinvaelluskohde, Bom Jesus do Monte. Sen näyttävät 116
metrin barokkityyliset portaat vievät kukkulan laella sijaitsevalle kappelille, jonka
edustalta avautuvat hienot näköalat. Päivän aikana nautitaan yhteinen lounas.
19.9.18 keskiviikko
DOURO-JOEN LAAKSO
Aamiainen. Pohjois-Portugalin helmiin kuuluu kaunis Douron seutu, jonne teemme
kokopäiväretken. Alueella on viljelty jo vuosisatojen ajan viiniä korkeille
kukkuloille porrastetuilla viljelmillä. Kukkuloiden lomassa kulkee Douro-joki, jota
pitkin viini kuljetettiin Portoon. Upean seudun maisemat ovat mieleenpainuvan
kauniita. Rypäleistä valmistetaan muun muassa portviiniä, joka kuljetettiin Dourojokea pitkin Portoon säilytettäväksi ja edelleen maailmalle vietäväksi. Seudulla
valmistetaan myös oliiviöljyä, ja viinitiloilla kasvaa viikuna- ja aprikoosipuitakin.
Tutustuminen Aveledan viinitilaan, jossa tutustumme viinitilaan tilan oman
oppaan ja suomalaisen oppaan johdolla. Tilakierroksen jälkeen maistellaan alueen
Vinho Verde- viinejä ja nautitaan lounaan. Quinta Aveleda on tunnettu, ei
pelkästään viineistään, vaan myös harmonisesta ja silmiä hivelevää kauneutta
hehkuvasta englantilaistyyppisestä puutarhastaan, joka on saanut useita
palkintoja. Tila tuottaa käsityönä myös omia juustoja.
20.9.18 torstai
Aamiainen. Aamupäivä omaa aikaa. Tilausbussikuljetus hotellilta lentokentälle.
Klo 16:15
Lufthansan lento lähtee Frankfurtiin ja saapuu klo 19:55.
Klo 21:20
Lufthansan jatkolento Frankfurtista ja saapuu Helsinkiin klo 00:45 +1.

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen
edellyttää minimiosallistujamäärää.
Hinta

978 €/hlö kahden hengen huoneessa alkaen Helsingistä
998 €/hlö kahden hengen huoneessa alkaen Tampereelta
Yhden hengen huoneen lisämaksu 149 €.

Hintaan sisältyy:
- Lufthansan lennot Helsinki – München – Porto – Frankfurt – Helsinki
turistiluokassa
- lentokenttäkuljetukset Portossa, kaupunkikierros tulokuljetuksen yhteydessä

- 4 aamiaista, 2 lounasta (3-ruokalajia ruokajuomalla), 1 kevyt lounas,
portviinimaistiaiset, viinimaistiaiset
- matkaohjelman mukaiset kuljetukset
- kuuden sillan risteily
- suomenkielisen oppaan palvelut Portossa
- lentokenttämaksut- ja verot, arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- Lisämaksullinen retki Bragaan 99 eur/hlö (edellyttää vähintään 12 henkilöä).
Retkeen sisältyy kuljetukset, suomenkielinen opastus, kolmen ruokalajin lounas
ruokajuomineen (1/3 pulloa viiniä, mineraalivesi ja kahvi)
- muut ateriat kuin hintaan sisältyy kohdassa mainittu
- juomarahat
- matkavakuutus **suositellaan**
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