
     
 

Merikarvian senioreiden matka 

LISSABONIIN 22. – 27.10.2018      

 
 
Portugali kiehtoo erilaisuudellaan ja monipuolisuudellaan. Portugalin kohta yhdeksänsataa- vuotisen 
historian aikaisten rakennustaiteen monumenttien rikkaus on hämmästyttävän suuri ja levittäytyy koko 
maahan linnoituksina, linnoina, luostareina ja kirkkoina. Portugali elää historiassa ja nykyhetkessä ja 
sen vieraanvaraisten, ystävällisten ihmisten huoleton elämäntapa tarttuu hetkessä myös vierailijaan. 
Atlantin suulla, Tejo-joen varrella sijaitsevassa Lissabonissa on historiaa, perinteikkyyttä ja viehättävää 
ajan patinaa, mutta myös kiinnostavaa, kosmopoliittia nykymenoa. Portugalin pääkaupunki on kodikas 
ja tuttavallinen, tunnelmaltaan kiireetön ja nautiskeluun yllyttävä. 
 
Alustava matkaohjelma 
 
22.10. maanantai 

 Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen lennon lähtöä Helsingin lentoasemalla. 
Klo 07.00 TAP reittilento Helsingistä Lissaboniin. 
Klo 09.55 Saavumme Lissabonin lentoasemalle. Lentoasemalla on paikallinen oppaamme meitä 

vastassa ja lähdemme kaupunkikierrokselle, jonka aikana tutustumme Lissabonin 
tärkeimpiin nähtävyyksiin ja kaupunginosiin osittain myös kävellen. Näemme kuuluisia 
kaupunkikeskustan aukioita sekä Lissabonin uudeksi maamerkiksi 1998 nousseen Vasco 
da Gama –sillan. Yli 17 km mittainen silta on Euroopan pisin. Lissabonin edellinen 
tunnussilta, neilikkavallankumouksen päivämäärää kantava Ponte 25 de abril on ”vain” 
parin kilometrin pituinen. 

   
Nousemme linnakukkulalle, jonka Pyhän Yrjön linnoitukselta avautuu upea yleisnäkymä 
kaupunkiin. Linnoituksen alueella on jäännöksiä 600-luvulta, suurin osa raunioista on 
peräisin 1100-luvulta. Lissabonissa on ajettava myös raitiovaunulla, länteen sijaitsee 
Lissabonin legendaarisin kaupunginosa, sokkeloinen Alfama. Täällä ajaa kapeita kujia 
muutaman metrin mittainen raitiovaunu, linja 28, joka on erinomainen tapa tutustua 
rinteiden rakennuksiin ja kaupunkikuvaan. Kierroksen päätteeksi nautimme lounaan.  
Lounaan jälkeen kuljetus hotelliin ja majoittuminen.  

 

SANA EXECUTIVE HOTEL *** (paikallinen luokitus) 

 
Täysin remontoitu ja uudistettu SANA-hotelleihin kuuluva hyvä turistiluokan hotelli 
Lissabonin keskustassa rauhallisen kadun varrella. Hotellissa 72 Art Nouveu tyylin 
sisutettua huonetta. Varusteet: kylpyhuoneessa hiustenkuivaaja, huonekohtaisesti 
säädettävä ilmastointi, WiFi, tallelokero, radio ja puhelin, TV, minibaari, huonepalvelu, 
palovaroitin. Baari ja ravintola, aamiainen runsas buffet. Lähimmät metroasemat São 
Sebastião (sininen linja) ja Saldanha (punainen linja). www.executive.sanahotels.com 

 



 
 
23.10. tiistai – 25.10. torstai Vapaata  

Aamiainen hotellissa. Tänään on vapaa päivä ja mahdollisuus tutustua kaupunkiin 
omin päin.  
Halukkaat voivat lähteä käymään vaikka Gulbenkian-museossa, joka on n. 10 minuutin 
kävelymatkan päässä hotellista. Armenialaisen öljymiljonäärin Calouste Gulbenkianin 
lahjoituksesta alkunsa saanut taidemuso on yksi maailman hienoimmista 
yksityiskokoelmista. Museossa on mm. egyptiläistä, kreikkalaista, roomalaista, aasialaista 
ja portugalilaista taidetta. Esillä on myös mm. kiinalaista posliinia, persialaisia 
seinävaatteita ja kolikoita hellenistiseltä ajalta. Erityisen mielenkiintoinen on René 
Laliquen koru- ja lasiesinenäyttely. Museossa on mielenkiintoisia vaihtuvia näyttelyitä. 

 
Lissabonissa on myös hurmaava kauppahalli, jossa on perinteinen elintarvikepuoli ja 
toinen puoli on nykyään TimeOut Market. Tämä on Food Court -tyylinen paikka, jossa on 
ravintoloita vierivieressä tarjoten toinen toistaan herkullisempia ruokia. Keskusosa on 
täynnä pöytiä, joihin voi mennä ruokailemaan asioi missä tahansa kojussa. 
 

Lisämaksullisia retkiä: 

 
Ajudan kasvitieteellinen puutarha. Lähdemme kohti kansainvälisestikin tunnettua 
Ajudan kasvitieteellistä puutarhaa, joka käsittää 100 hehtaaria. Sieltä löytyy mm. 
suomalaisen pariskunnan orkideakokoelma. Puisto on yhden Portugalin arvostetuimman 
yliopiston yhteydessä, joka tekee tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa kehittäen 
projekteja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja ylläpitävät kansallisen perinnön 
säilymistä. Vierailemme puistossa ja ihailemme sen kukkaloistoa. Lissabonissa 
järjestetään vuosittain lokakuussa arvostettu orkideanäyttely. Hinta 35 €/hlö min 20 
lähtijää.  

 

Retki Sintraan ja Cabo da Rocaan. Sintra sijaitsee 28 km Lissabonista. Unescon 
maailmanperintökohde Sintran kaupunki on kuuluisa upeista linnoistaan, joista vanhin on 
peräisin 800-luvulta. Palacio Nacional tai Palacio da Vila ovat harvoja keskiaikaisia linnoja 
koko Portugalissa. Sen goottilainen kappeli ja arabityylinen kaakelikokoelma ihastuttavat 
kävijän. Romanttisin on 1800-luvun Penan palatsi.  
Sintrasta jatkamme Euroopan läntisimmälle niemelle Cabo da Rocaan. Se on yli 100 
metriä korkea, jyrkkä kallioniemi, johon maailman uskottiin loppuvan.  
Lounas Praia do Guinchon rantaravintolassa, josta käsin voimme ihailla Atlantin 
valtameren aaltoja. Paluu takaisin hotelliin. Hinta 95 euroa/hlö min 20 lähtijää.  

 

26.10. perjantai  Sesimbra ja Setubal 

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12. Otamme matkatavarat mukaan ja 
lähdemme retkelle maaseudulle. Tutustumme Sesimbraan ja Setubaliin. Ajamme ensin 
viehättävään Sesimbran kalastajakylään, joka on tunnettu kalaravintoloistaan ja 
rannoistaan. Sesimbra sijaitse Costa Azulilla, siniselä rannikolla, Serra da Arrábida 
luonnonpuiston rinteiden eteläpuolella. Sesimbra on vilkas ja eloisa, jonka 
maalaukselliset, kauppojen, baarien ja ravintoloiden reunustamat kujat nousevat ranta- 
bulevardilta vuorenrinnettä ylös. Upeat viinimaisemat avautuvat Azeitaon alueella, 
pysähdymme José Maria da Fonsecan viinitillalla, tutustumme sen viinin tuotantoon ja 
maistelemme tilan tuotteita maalaisleivän ja juustojen kera. Nautimme lounaan retken 

Klo 20.00 Retkemme päättyy lentokentälle. Lähtöselvitys. 
Klo 23.25 TAP:in reittilento Lissabonista Helsinkiin. 
 
27.10. lauantai 

Klo 06.00 Saavumme Helsinkiin.  
    



    
 
Hinta: min 25 lähtijää 

1.045 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa  
 
 min 20 lähtijää 
 1.070 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 
 
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 270 euroa. 
 
Hintaan sisältyy: 

- TAP:in reittilennot turistiluokassa 
- kuljetukset kohteessa ohjelman mukaan 
- neljän yön majoitus mainitussa hotellissa 
- buffetaamiainen hotellissa 
- opastettu kaupunkikiertoajelu tulokuljetuksen yhteydessä 
- lounas tulopäivänä 
- opastettu lähtöpäivän retki päättyen lentokentälle 
- lounas lähtöpäivänä 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly: 

- muut ruokailut 
- juomarahat 
- lisämaksulliset retket 
- matkavakuutus ** suositellaan** 
- henkilökohtaiset menot 

 
Matkaohjelma sitoumuksetta.  
 
 
 
 

  
Kehräsaari A 212, 33200 Tampere 
Puh. 0440 – 477 070 

info@resviaria.com 
www.resviaria.com 
KKV 2107/06/MjMv 
 
Helsingissä palvelemme numerossa 050 354 3063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


