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Rantakaupunki Sesimbra on alkukesästä parhaimmillaan. Lähiseudun
retkien lisäksi osallistumme Lissabonin suojelupyhimyksen, Santo
Antónion, juhlintaan. Lähde mukaan matkalle!
1. matkapäivä 10.6. keskiviikko
Kokoonnumme Helsinki-Vantaan lentokentällä Terminaali 1:ssä noin kello 4.30. TAP:n suora lento Lissaboniin lähtee kello
6.35 ja saapuu perille kello 9.30 paikallista aikaa (lennon numero TP747). Lennon aikana tarjoillaan ateria, joka kuuluu
matkan hintaan. Lentoaika on hieman alle 5 tuntia. Linja-auto odottaa meitä kentällä ja kuljettaa Sesimbraan. Tämä
kaunis kylä on tunnettu kalaravintoloistaan ja upeista rannoistaan. Pääsemmekin heti aitoon portugalilaiseen
lomatunnelmaan. Majoitumme Sesimbra Hotel & Spa -hotelliin (****). Meille on varattu huoneet merinäköalalla ja
parvekkeella. Hotellin kylpyläosaston käyttö kuuluu matkan hintaan. Tämä päivä on aikaa levätä lennon jälkeen ja
tutustua Sesimbraan omaan tahtiin.
 
2. matkapäivä 11.6. torstai 
Aamiainen hotellissa. Lähdemme tutustumaan Alentejon alueeseen ja Évoran kaupunkiin. Matkalla pääsemme näkemään
portugalilaista maaseutua korkkitammineen ja viljelyksineen. Évoran keskusta on hyvin säilynyt esimerkki kulta-ajan
Portugalista ja se onkin Unescon maailmanperintölistalla. Yksi Évoran aarteista on Luukappeli (Capela dos Ossos). Nimi
tulee siitä, että kappelin sisäseinät on koristeltu ihmisluilla. Käymme myös katsomassa roomalaisten ajoilta säilynyttä
Dianan temppeliä. Pidämme Évoran keskustassa kahvi- ja ostostauon, kunnes jatkamme matkaa Herdade do Esporãon
viinitilalle. Syömme rauhassa lounasta, tutustumme tilaan ja maistelemme viinejä. Iltapäivän päätteeksi ajelemme takaisin
Sesimbraan.
 
3. matkapäivä 12.6. perjantai
Aamiainen hotellissa, ja aamupäivä vapaa-aikaa Sesimbrassa. Ajamme puolilta päivin Lissaboniin, jossa juhlitaan tänään
Santo Antóniota, kaupungin suojeluspyhimystä. Käymme ensin ihailemassa kaupunkia näköalatasanteelta, kunnes
lähdemme tutustumaan löytöretkeilijöiden Portugaliin Belémin kaupunginosaan. Käymme Löytöretkien muistomerkillä,
Hieronymuksen luostarin kirkossa ja Museu da Marinha -merimuseossa. Välillä nautimme aidot belemin leivokset (pastéis
de Belém), jotta jaksamme jatkaa iltaan asti.
 



suorat TAP:n ja Finnairin lennot Helsinki - Lissabon -
Helsinki turistiluokassa veroineen
23 kg:n matkalaukku ja 8 kg:n käsimatkatavara
kuljetukset perillä ohjelman mukaisesti
majoitukset 2-hh, 4 yötä, Sesimbra Hotel & Spa -hotellissa
(****), sisältää kylpyläosaston käytön
aamiaiset, belemin leivokset ja 2 lounasta ja 1 päivällinen
retket suomenkielisen oppaan johdolla ohjelman
mukaisesti, sisäänpääsymaksut retkillä 
viininmaistelu
suomalaisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan

Matkan hinta 1047 € sisältää:

 
Lisämaksu yhden hengen huoneesta on 215 €. Yksin matkustavan on
varauduttava maksamaan tämä lisämaksu. 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Xenia Tours Oy. Ryhmän minimikoko
on 25 henkilöä. Tämän matkan osalta noudatamme Xenia Toursin
erikoismatkan peruutus- ja muutosehtoja sekä yleisiä
pakettimatkaehtoja. Matkaehdot löytyvät yrityksen kotisivuilta
www.xeniatours.fi kohdasta Matkapakettiehdot. Varausmaksu 350 €
erääntyy 7 päivää ilmoittautumisesta ja loppumaksu 1.5.2020.
 
Ilmoittautumiset matkalle viimeistään 28.2.2020
mennessä matkavastaava Oili Liukkoselle
oili.liukkonen@gmail.com tai 
puh. 040-720 9686.
 
Tiedustelut Xenia Tours:
Satu Myllys 050-597 7565
Minna Väistö 050-514 2277
tai info@xeniatours.fi

Santo Antónion päivän juhlinta on keskittynyt erityisesti Alfamaan, Lissabonin
vanhimpaan kaupunginosaan. Jyrkillä kaduilla on vieri vieressä kahviloita ja
käsitöitä myyviä kauppoja. Syömme Alfamassa perinteisen Antónion päivän
aterian, kunnes kävelemme keskustan aukiolle seuraamaan juhlakulkuetta.
Paluu hotellille ennen puolta yötä. 
 
4. matkapäivä 13.6. lauantai 
Lähdemme hotellin aamiaisen jälkeen tutustumaan Sesimbran lähialueisiin.
Ajamme Setúbalin kalastajakaupungin kauppahalliin tekemään
herkkuostoksia. Setúbalista jatkamme matkaa Serra da Arrábidan
kansallispuiston maisematietä. Tie mutkittelee vuorten rinteitä, ja näkymät
ovat ainutlaatuisia. Syömme yhdessä päivän aikana lounasta. Palaamme
takaisin Sesimbraan. Loppupäivä on aikaa rentoutua rantamaisemissa,
käydä hotellin kylpylässä tai vaikka delfiiniretkellä. 
 
5. matkapäivä 14.6. sunnuntai
Heräämme varhain aamulla ja matkaamme linja-autolla Lissabonin
lentokentälle. Finnairin suora lento Helsinkiin (AY1740) lähtee kello 7.20 ja
saapuu perille kello 14.00 Suomen aikaa. Lentoaika on noin 4 tuntia ja 
40 minuuttia. 


