
Suomi-Portugali -yhdistys ry:n syysmatka 20.-27.9.2021 

 

VIININKORJUU- JA KULTTUURIMATKA POHJOISIMPAAN 
PORTUGALIIN, PORTOON JA ALTO MINHOON, LUMOAVALLE 
VINHO VERDE -ALUEELLE 
 

 
 
Matkalle otetaan vähintään 30 ja enintään 40 osallistujaa. 
 
Varaukset 15.6.2021 mennessä Suomi-Portugali -yhdistys ry:n matkavastaavalle Oili 
Liukkoselle (oili.liukkonen@gmail.com / 040 7209686) 
 
Matkan hinta lentoineen, puolihoidolla ja hotellimajoituksella jaetussa 2 hengen huoneessa: 
1613€/hlö (Hinta ilman lentoja, majoituksella jaetussa 2 hengen huoneessa: 1110€/hlö; Finnair 
korotti lentohintaa verrattuna vuodelle 2020 suunniteltuun alkuperäiseen matkaohjelmaan.) 
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 335€ 
 
Matkanjärjestäjä: matkatoimisto SUBLU TOUR PORTUGAL (www.sublutour.com/fi). Oppaana 
matkalla toimii yli 20 vuotta Portugalissa asunut Mika Palo. 
 

  
 

MATKAOHJELMA 

 

Maanantai 20.9.2021 

07.05 Finnairin suora reittilento AY1687 Portoon lähtee Helsinki-Vantaalta. 
09.30 Lento saapuu Porton lentoasemalle, jossa suomalainen paikallisoppaamme ottaa 
ryhmän vastaan.  
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n. 10.15 Tilausbussikuljetuksemme lähtee Portosta pohjoiseen, kohti Valençaa, joka sijaitsee 
Minho-joen rannalla, aivan Espanjan Galician rajalla. 
n. 12.00 Vierailemme Valençan linnoitetussa rajakaupungissa, jossa vapaata aikaa esimerkiksi 
shoppailuun lukuisissa myymälöissä tai muureilla retkeilyyn. Yhteinen lounas viineineen.  
16.00 Jatkamme matkaa Valençasta Monçãoon.  
n. 16.30 Saavumme Monçãoon. Majoittuminen viihtyisään Hotel Fonte da Vilaan*** Monçãon 
viehättävässä historiallisessa linnoituskaupungissa Minho-joen rannalla. 
Vapaa ilta, mahdollisuus “Tutustu Monçãoon” -kävelykierrokseen. Yöpyminen hotellissa. 
  

Tiistai 21.9.2021 
Aamiainen hotellissa.  
09.00 Lähtö hotellista viininkorjuuseen Melgaçoon, joka sijaitsee Alvarinho-rypälelajikkeestaan 
tunnetulla vinho verde -alueella. Viininkorjuuseen osallistumisen jälkeen tutustumme 
paikalliseen viinikellariin ja nautimme yhteisen viininkorjaajien perinteisen lounaan viineineen. 
16.00 Palaamme hotelliin Monçãoon. Vapaa loppupäivä Monçãossa. Yöpyminen hotellissa. 
  

Keskiviikko 22.9.2021 
Aamiainen hotellissa. 
09.15 Lähdemme bussilla Monçãosta lounaaseen, kohti Vila Nova de Cerveiraa. 
10.00 Vila Nova de Cerveiran taidepaikkakunnalla tutustumme sen yllä vuoristossa sijaitsevaan 
Convento de San Payon keskiaikaiseen luostariin, jossa toimii kuvanveistäjä José Rodriguesin 
ateljeemuseo. Sieltä avautuu silmiähivelevä näköala Minho-joen suulle ja Espanjan Galician 
puolelle. Sitten tutustumme Minho-joen rannalla sijaitsevaan Vila Nova de Cerveiran 
vanhaankaupunkiin linnoituksineen. Jatkamme kohti Caminhaa, jonka vanhassakaupungissa 
nautimme yhteisen lounaan viineineen.  Vapaata aikaa Caminhassa. 
17.30 Kuljetus (50 min) takaisin hotelliin Monçãoon. 
Vapaa ilta Monçãossa. Yöpyminen hotellissa. 
 

Torstai 23.9.2021 
Aamiainen hotellissa. 
9.00 Ajamme bussilla Serra d’Argan komeisiin vuoristomaisemiin, jossa vierailemme São João 
de Argan luostarissa sekä vuoristoseudun luontoa esittelevässä infokeskuksessa (Centro de 
Interpretação da Serra d'Arga) Arga de Baixossa (Caminha). 
Jatkamme matkaa Ponte de Limaan, jossa voi tutustua Lima-joen roomalaiseen siltaan. Vapaa 
iltapäivä Ponte de Liman viehättävässä vanhassa keskustassa. 
17.00 Paluu hotelliin Monçãoon. 
19.30 Yhteinen illallinen viineineen hotellin ravintolassa. 
Yöpyminen hotellissa. 
 

Perjantai 24.9.2021 

Aamiainen hotellissa. 
09.00 Check-out ja lähtö hotellista Monçãosta. Ajamme bussilla kauniiseen Viana do Castelon 
kaupunkiin, joka sijaitsee Lima-joen suulla, Atlantin rannalla. 
10.00 Opastettu vierailu Museu do Trajeen eli Minhon maakunnan kauniita ja värikkäitä 
kansallispukuja esittelevään museoon. 
Vapaata aikaa ja yhteinen lounas viineineen Viana do Castelon viehättävässä vanhassa 
keskustassa. 
15.30 Vierailemme Viana do Castelon yllä sijaitsevalla Santa Luzian kukkulan uskomattoman 
hienolla näköalapaikalla ja pyhiinvaelluskirkolla. 
16.30 Jatkamme matkaa kohti Portoa. 
n. 18.00 Saavumme Portoon, jossa majoitumme 3 tai 4 tähden hotelliin. 
Vapaa ilta Portossa. Yöpyminen hotellissa. 
  



Lauantai 25.9.2021 

Aamiainen hotellissa. 
09.15 Opastettu kävelykierros Porton keskusta-alueella. Ylitämme jalan Ponte D. Luís I:n 
komean vanhan rautasillan ylätason, josta avautuu huikea näköala Porton Ribeiran vanhaan 
kaupunginosaan ja Douro-joen etelärannalle Vila Nova de Gaiaan portviinikellareineen. 
Jatkamme kierrosta köysiradalla Serra do Pilarin luostarin vierestä Vila Nova de Gaian 
jokirantaan, jossa hieman vapaata aikaa. 
12.30 Yhteinen herkkulounas viineineen Douro-joen rannalla sijaitsevassa ravintolassa. 
n. 14.30 Opastettu vierailu vanhoihin portviinikellareihin, lopuksi maistajaiset.  
n. 15.30 Ylitämme jalan Ponte D. Luís I:n sillan alatason takaisin Porton puolelle, Ribeiran 
vanhaan kaupunginosaan, joka on UNESCOn maailmanperintökohde. 
Kuljetus takaisin hotellille. 
Vapaa ilta Portossa. Yöpyminen hotellissa. 
 

Sunnuntai 26.9.2021 
Aamiainen hotellissa. 
10.00 Porton kaupungin opastettu kiertoajelu. 
12.00 Kiertoajelu päättyy Porton “Baixaan” eli keskusta-alueelle, jossa vapaa loppupäivä. 
Illalla mahdollisuus kuljetukseen takaisin hotellille. Yöpyminen hotellissa. 
  

Maanantai 27.9.2021 
Aamiainen hotellissa tai aamiaiseväspussi mukaan. 
07.00 Check-out ja lähtö Porton hotellista. Kuljetus Porton lentoasemalle. 
10.25 Finnairin suora reittilento AY1688  Helsinkiin lähtee. 
16.45 Lento saapuu Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 
 
 

 
 

MATKAN HINTA lentoineen, puolihoidolla (paitsi 26.9.) ja hotellimajoituksella 

jaetussa 2 hengen huoneessa: 1613€/hlö. – Hinta ilman lentoja, majoituksella jaetussa 
2 hengen huoneessa: 1110€/hlö. – Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 335€. HUOM. 
Matkan toteutuminen em. hinnoilla edellyttää 30 osallistujan vähimmäismäärää. 
Hintaan sisältyvät kaikki matkaohjelmassa mainitut palvelut: hotellimajoitukset (7 
yötä) aamiaisineen, puolihoito 20.-25.9., eli 5 lounasta ja 1 illallinen viineineen, 
kuljetukset, yllämainitut retket ja vierailukohteet, sekä opaspalvelut. 
 

VARAUKSET 15.6.2021 mennessä Suomi-Portugali -yhdistys ry:n matka-
vastaavalle Oili Liukkoselle  (oili.liukkonen@gmail.com / 040 7209686).  
HUOM. Tämä matka pyritään toteuttamaan olettaen, että EU:n sisäinen matkailu on 
taas avautunut syyskuuhun 2021 mennessä. Seuraamme tilannetta 1.8.2021 asti 
ennen kuin matkan toteutuminen vahvistetaan. Mikäli silloin näyttäisi ettei matkaa 
voida turvallisesti toteuttaa syyskuussa, se siirretään myöhempään ajankohtaan. 
 

MAKSUT: Varausmaksu 250€/hlö maksetaan viimeistään 15.6.2021. Matkatoimisto 

SUBLU Tour Portugal lähettää laskut ja suomenkieliset maksuohjeet sähköpostitse. 
HUOM. Vuoden 2020 koronaviruspandemian vuoksi siirretyn matkan varausmaksun 
maksaneille vuoden 2021 matkan varausmaksu on jo maksettu.  
Loppuosa maksusta maksetaan 6.8.2021 mennessä. 
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HUOM. Ohjelmassa ilmoitetut hotellit saattavat muuttua muihin vastaavan tasoisiin 
hotelleihin matkatoimistosta riippumattomien syiden niin vaatiessa. 
 
 

PERUUTUSEHDOT JA KORONATILANTEEN VAIKUTUKSET: 
 
Tämä matka oli alun perin tarkoitus järjestää syyskuussa 2020, mutta 
koronaviruspandemian ja siitä seuranneiden rajoitusten vuoksi matkan ajankohta 
siirrettiin syyskuuhun 2021. Jokainen vielä jäljellä olevista vapaista paikoista on 
peruutuspaikka, johon sovelletaan alla mainittuja peruutusehtoja. Matkanjärjestäjä 
seuraa tilanteen kehittymistä. Mikäli matkaa ei pystyttäisi turvallisesti järjestämään 
20.-27.9.2021, se siirretään jälleen myöhempään ajankohtaan. 
 
Portugalin ministerineuvosto hyväksyi 17.4.2020 poikkeuksellisen ja tilapäisen 
lakiasetuksen (nro. 17/2020), joka pyrkii huomioimaan niin matkustajien 
kuluttajansuojan kuin matkatoimistojen ja hotellien ennennäkemättömän vaikean 
tilanteen koronaviruspandemian johdosta peruutettujen matkojen maksujen 
palauttamisen suhteen. Matkanjärjestäjä noudattaa sijaintimaansa Portugalin lakia, 
jonka käytännön vaikutukset asiakkaille (myös peruutuspaikan varanneille) ovat 
seuraavat: 
 
– Koronaviruspandemian seurauksena peruutettu matka voidaan korvata joko 
myöhempään ajankohtaan siirretyllä vastaavalla matkalla tai 31.12.2021 asti voimassa 
olevalla lahjakortilla eli matkasetelillä, jonka arvo vastaa asiakkaan maksaman 
toteutumattoman matkan arvoa. Matkaseteli on käytettävissä saman 
matkanjärjestäjän muihin ryhmämatkoihin tai Grupo Miramar -yritysryhmän hotelli- ja 
kylpyläpalveluihin Nazaréssa. 
 
– Aikavälillä 1.-14.1.2022 matkanjärjestäjä on velvoitettu suorittamaan matkansa 
koronan seurausten johdosta peruuttaneille asiakkaille maksujen palautus rahana, 
mikäli ko. asiakkaat eivät ole jo saaneet korvausta siirretyn matkan muodossa ja mikäli 
he eivät ole hyödyntäneet saamaansa matkaseteliä 31.12.2021 mennessä. 
 
Normaalioloissa noudatettavat peruutusehdot korvataan Portugalin lain mukaisesti 
em. lakiasetuksen määrittelemillä ehdoilla, joita sovelletaan tilapäisesti ja 
poikkeuksellisesti kaikkiin koronaviruspandemiasta johtuviin aikavälillä 13.3.-30.9.2020 
alun perin toteutuviksi tarkoitettujen matkojen peruutuksiin. 
 
 

MATKAVAKUUTUS:  
 
Suosittelemme peruutusturvan ja – mikäli mahdollista – epidemioita koskevan 
lisäturvan sisältävän matkavakuutuksen hankkimista ja EU-sairaanhoitokortin mukaan 
ottamista (kortin myöntää Kela ja se on maksuton). 
 

 
 
  



Tervetuloa tutustumaan turvallisesti kanssamme upeaan Portoon ja 
ihastuttavaan Alto Minhoon, pohjoisimman Portugalin helmiin! 

 

 


