
 

     

Tapiolan kansallisten senioreiden matka  

Hurmaavaan Pohjois-Portugalin Portoon 24.-28.9.2019 

 
Portugalin toiseksi suurin kaupunki Porto, sijaitsee Douro-joen rannalla. Ihastuttava historiallinen 
keskusta Ribeira on Unescon maailmanperintölistalla ja sen tunnelmallisilla kaduilla on mukava 
kierrellä. Kävelykierroksella ylitämme mahtavan Dom Luis I-sillan ja tutustumme Vila Nova de Gaian 
portviiniperinteisiin. Retkellä Douro-joen laaksoon saamme ihastella kuvankaunista maisemaa. 
 
Lentoaikataulu: 24.9.  Helsinki – München  klo 06.00-07.30 
  24.9. München – Porto klo 08.15-10.05 
  28.9. Porto – Frankfurt klo 16.40-20.15 
  28.9. Frankfurt – Helsinki klo 21.20-00.40 (29.9.) 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
24.9. tiistai  Porton kaupunkikierros 
 Lähtöselvitys Helsinki-Vantaan lentoasemalla alkaa kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. 
Klo 06.00 Lufthansan reittilento Münchenin kautta Portoon.  
Klo 10:05 Saapuminen Porton lentoasemalle (aikaero Suomeen – 2 tuntia). Suomenkielinen opas  

Pasi Hakala on ryhmää vastassa tuloaulassa. Kuljetus Porton keskustaan, jossa teemme 

kaupunkikierroksen bussilla. Kierroksen aikana katsotaan bussista käsin Porton 

historiallista keskustaa, joka kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon, nähdään mm 

Porton katedraali, Sao Beniton perinteinen rautatieasema, jonka seiniä koristavat kauniisti 

maalatut keramiikkalaatat (azulejos), Sao Franciscon kirkko, Vapauden aukio, Clerigosin 

kirkon korkean kellotorni ja sen lähellä sijaitseva yksi maailman kauneimmista 

kirjakaupoista, Livraria Lello, (mahdollisuus itsenäiseen vierailuun omalla ajalla). Reitillä 

nähdään 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 orkideoiden ihasteluun. Majoittuminen hotelliin n. klo 

16 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, talletus, 

 hiustenkuivaaja, tv, ilmastointi. Hotellissa on aamiaishuone, baari ja ilmainen wifi. 

25.9. keskiviikko  Kävelykierros Portossa ja portviinikellari  
Aamiainen hotellissa. Päivän aikana nautimme Porton värikkäistä maisemista, käymme 
Pörssitalossa ja San Francisco -kirkossa, josta jatkamme kävellen Vila Nova da Gaian 
kaupunkiin Pasin johdolla. Ylitämme Douro -joen Porton kuuluisaa Dom Luis I -siltaa 
pitkin, josta näkymiä myös muille Portoa ja Vila Nova da Gaiaa yhdistäville silloille. Vila 
Nova da Gaia on kuuluisa portviinikellareistaan ja siellä tutustumme kierroksen aikana 
yhteen kuuluisimmista portviinikellareista. Vierailun päätteeksi maistelemme 
portviinejä. Paluu omaan tahtiin tai oppaan kanssa kävellen hotellille.  
Puolenpäivän retki.  

 
Iltapäivä vapaa. 

26.9.torstai Douro-joen maisemat  
 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 Douro-jokea pitkin Portoon säilytettäväksi ja edelleen 
 maailmalle vietäväksi. Seudulla valmistetaan myös oliiviöljyä, ja viinitiloilla kasvaa niin 
 viikuna- kuin aprikoosipuitakin.  
 

Hotellissa nautitun aamiaisen jälkeen lähtö kohti Peso da Reguaa, joka on aiemmin ollut 
tunnetun viininviljelyalueen, ylä-Douron pääkaupunki. Vaikka Peso da Regua on 
menettänyt alueen pääkaupunkiasemansa Pinhaolle, se on edelleen tärkeä kaupunki, 
jonka kautta kulkee kaikki laivoilla kuljetettava viini Portoon. Peso da Reguan jokirannasta 
aloitamme Douro-joen risteilyn. Laivan lipuessa pitkin jokivartta saamme ihailla 
uskomattomia maisemia. Risteily päättyy Pinhãoon, jossa vieraillaan seinämaalauksista 
ja – mosaiikeista kuuluisalla rautatieasemalla. Taideteokset kuvaavat luonnonkauniita 
Douron jokialueen maisemia ja viinitilojen työntekijöitä. Pinhãosta matka jatkuu linja-
autolla kohti viinialuetta, jossa pysähdytään ja maistellaan Quinta do Vallado -viinitilan 
viinejä, samalla kun opas kertoo viinien viljelyn perinteistä.  Nautimme lounaan 
viinitilalla. Paluu illaksi Portoon kauniiden viininviljelymaiden maisemista nauttien. 
Retken kesto n. 9 tuntia. Retkellä käytössä bussi, jossa on wc. 
 

27.9. perjantai  Kokopäiväretki Guimaraesiin ja Bragaan  
 Aamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle Guimaraesiin ja Bragaan.  

Bragassa 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 arkkipiispan entisen palatsin puutarha 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. 

Pohjois-Portugalilainen pikkukaupunki Guimarães on yksi merkittävimmistä 
historiallisista kaupungeista Portugalissa. Syntyipä siellä vuonna 1109 jopa Portugalin 
ensimmäinen kuningas, Alfonso I. Guimarãesin historiallinen keskusta on Unescon 
maailmanperintölistalla arvokkaan rakennusperinteensä vuoksi. Kaupungin komea 
keskiaikainen linna rakennettiin 900-luvulla kukkulan huipulle suojelemaan kaupungin 
luostaria. Loisteliasta tunnelmaa voi aistia herttuoiden palatsissa, jonka rakennustyöt 
alkoivat 1400-luvulla. Kuninkaalliset kuitenkin hylkäsivät palatsinsa ja se alkoi ränsistyä. 
Palatsi kunnostettiin uudelleen 1900-luvulla, ja on sittemmin toiminut presidentin virka-
asuntonakin. Kuuluisaa goottilaista, 1300-luvulla rakennettua patiota puolestaan voi 
ihailla Oliveira-aukion ulkoilmakahvilassa istuskellen! Retkipäivän aikana nautitaan 
yhteinen lounas. Retken kesto n. 8 tuntia. Retkellä on käytössä bussi, jossa on wc. 



 

 
28.9. lauantai Kotiin 

Aamiainen. Huoneiden luovutus klo 12. Matkatavarat voi jättää hotellin säilytykseen. 
Klo 14.40 Kuljetus lentokentälle. 
Klo 16.40 Lähtö Lufthansan reittilennolla Frankfurtiin, jonne saavumme klo 20.15. Koneenvaihto. 
Klo 21.20 Jatkolento Helsinkiin, jonne saavumme klo 00.40 sunnuntain puolella.  
  
   ***************** 
Hinta: min 25 lähtijää 

1.072 €/hlö kahden hengen huoneessa  
  

min 20 lähtijää 
1.105 €/hlö kahden hengen huoneessa  
 

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 160 €. 
 
Hintaan sisältyy: 
 -    Lufthansan reittilennot Helsinki-München-Porto-Frankfurt-Helsinki turistiluokassa 

- verot ja viranomaismaksut 
- yksi matkatavara ruumaan 
- kuljetukset kohteessa ohjelman mukaan 
- neljän yön majoitus mainitussa hotellissa 
- buffet aamiainen hotellissa 
- kolme 3-ruokalajin lounasta ruokajuomin (1/4 viini, mineraalivesi, kahvi/tee) 
- ohjelman mukaiset retket 
- portviinimaistajaiset 
- tilavierailun  
- Douro-joen risteilyn 
- sisäänpääsymaksut Pörssitaloon ja San Franciscon kirkkoon 
- opas Pasi Hakalan palvelut alkaen ja päättyen Porton lentokentälle 
- oppaan ja kuljettajan juomarahat 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly: 
 - muut ateriat ja ruokajuomat kuin hintaan sisältyy kohdassa mainittu 
 - juomarahat 
 - matkavakuutus **suositellaan** 
 
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää 
minimiosallistujamäärää. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä. Kävelyt tehdään rauhalliseen 
tahtiin. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. 
Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk ennen 
matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 
euroa.  
 

ILMOITTAUTUMINEN MATKALLE ALKAA MAANANTAINA 11.3.2019 KLO 
10.00. Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen retket@takse.net tai 
Ritva Vilén-Kinnuselle p. 040 8323243 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy, KKV 2107/06/MvMj 

 

 
Kehräsaari A 212, 33200 Tampere 
Pasilanraitio 9, 5. krs, 00240 Helsinki 
Puh. 0440 - 477070  
info@resviaria.com   
www.resviaria.com 
 

RYHMÄMATKATOIMISTO RESVIARIA OY:N MATKAEHDOT 1.7.2018 ALKAEN 



 

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen 

sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Resviaria Oy on täysin vastuussa koko 

matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Resviaria Oy on hankkinut suojan palauttaakseen 

suorittamasi maksut ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi sitä varalta, että 

yrityksestä tulee maksukyvytön.   

Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja toukokuussa 2018 

allekirjoittamia yleisiä matkaehtoja. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu 

ottaen huomioon matkapaketteja koskevan direktiivin (EU2015/2302) ja lain pakottavat säännökset. Matkan 
erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja: 

ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT: 
Matka maksetaan kahdessa erässä: ennakkomaksu 350 euroa, kun olet saanut vahvistuksen osallistumisesta. 
Loppumaksu erääntyy 22.8.2019 mennessä. Sitova sopimus syntyy, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun. 
 
PERUUTUSEHDOT: 
- Mikäli matka peruutetaan viimeistään 15.6., veloitetaan toimistokulut. 
- Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 15.6. mutta viimeistään 3.9., veloitetaan varausmaksu. 
- Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 3.9. mutta viimeistään 17.9, veloitetaan 50 % matkan  
  hinnasta. 
- Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 17.9., peritään 95 % matkan hinnasta. 
 

Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden matkustajan seurue majoittuu samaan huoneeseen ja joku 
seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuskulujen lisäksi peruutuksen 
johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä ryhmä 
voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä, 
jolloin matkalle lähtevä ryhmä vastaa mahdollisista lisäkuluista.  
 
Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalla sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua 
matkaan siksi, ettei hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa 
passia tai viisumia, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.  
 
Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja. Matka ei sisällä peruutusturvamaksua. Kehotamme matkustajiamme 
jo matkan varausvaiheessa ottamaan riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy mm. peruutusvakuutus  
oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman 
varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne. Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös 
vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvausmäärärajoituksen ko. tilanteessa, varsinkin jos 
kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmäärä on 
rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen (esim. peruutuskulut 25 % vakuutusyhtiön 
vastuulla ja 75 % vakuutetun omalla vastuulla). 
 

Matkustajalla on oikeus luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää matkalle 
osallistumista koskevat ehdot. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen 
muutoksesta aiheutuvista toimenpiteistä sekä yhteistyökumppanin veloittamat todelliset kulut.    
 

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista, 
jotka ovat matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää, 
vaikka kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Näitä olosuhteita voivat olla esim. viranomaismääräykset, 
ilmatilarajoitukset, sotatoimet, luonnonkatastrofit. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin 
keskeytyminen voi olla kyseisiä syitä.     
 
Tietoa turvallisuustilanteesta saat ulkoministeriön nettisivulta www.formin.finland.fi ja rokotuksista/ 
terveystilanteesta saat nettisivulta www.rokote.fi. 
 

MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA VÄHÄISEN OSANOTTAJAMÄÄRÄN VUOKSI 

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää 

matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 20 vrk ennen matkan alkua ja mahdolliset 

matkustajan jo maksamat maksut palautetaan peruutusilmoituksen jälkeen matkustajan ilmoittamalle tilille. 

Matkan toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. 

 

 

 

 



 

MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU VAHINGOISTA 
Resviaria Oy järjestää vapaa-ajanmatkoja eikä ole vahingonkorvausvelvollinen liikeasioille välillisesti aiheutuvista 
ongelmista, jos esim. matkalta paluu myöhästyy. Matkanjärjestäjä ei ole korvausvelvollinen matkustajan itse 
matkaohjelmaan tekemistä muutoksista tai käyttämättömistä palveluista. 
 

KULJETUSYHTIÖN VASTUU 
Lentomatkat tehdään reittilennoilla. Kuljetusyhtiöt ovat vastuussa matkustajista kuljetuksen aikana 
kuljetusehtojensa edellyttämällä tavalla.  
 

MATKUSTAJAN REKLAMAATIOVELVOLLISUUS 
Virheestä, joka voidaan korjata jo matkan aikana, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkanjärjestäjän 
edustajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu. Matkustajan tulee kyetä näyttämään, että ilmoitus 
on tehty. Mikäli näin ei tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin oikeutettu vetoamaan matkanjärjestäjän 
suorituksessa olleeseen virheeseen. 
 

PASSI JA VIISUMIMÄÄRÄYKSET 
Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan matkanjärjestäjälle hyvissä ajoin ennen matkan alkua, mikäli hän ei ole 
Suomen kansalainen. Matkalle tarvitaan passi tai uuden mallinen henkilökortti.  
 

MIES- JA NAISPAIKAT 
Yksin matkustavan on varauduttava maksamaan yhden hengen huoneen lisämaksun, mikäli toista mies- tai 
naispaikkalaista ei ilmoittaudu. Sama pätee, jos matkan varannut mies- tai naispaikkalainen peruuttaa matkansa. 
 
NIMENMUUTOKSET 
Pyydämme Teitä ystävällisesti tarkistamaan, että nimenne on kirjoitettu laskuun oikein, sillä lentolippuun tulostuu 
laskun mukainen nimi. Mahdollinen nimen korjaus on ilmoitettava viimeistään loppumaksun yhteydessä. 
Myöhemmistä ilmoituksista perimme nimenmuutoskuluina 80 euroa/henkilö sekä lentoyhtiön veloittamat kulut. 
 

MATKUSTAJATIEDOT 
Matkustajat ovat tietosuojalain turvaamia, joten emme luovuta matkustajatietoja tai anna etukäteistietoja 
matkalle osallistujista. Tietojen luovuttaminen ei jälkikäteenkään ole luvallista. Täten pyydämme Teitä itse 
vaihtamaan matkalla solmimienne tuttavuuksien kanssa yhteystietonne. 
 

MATKANJÄRJESTÄJÄSTÄ RIIPPUMATTOMIEN KUSTANNUSMUUTOSTEN VAIKUTUS MATKAN HINTAAN 
Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa matkan hintaa niissä tapauksissa, jos matkaohjelmaan ja hintaan 
sisältyvissä palveluissa tapahtuu matkanjärjestäjästä riippumattomia muutoksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
lentokustannusten muutokset, kohdemaan palvelujen hintojen muutokset tai vastaavat.  
 
ASIANTUNTIJAN VAIHTUMINEN  
Pidätämme oikeuden käyttää nimetyn asiantuntijan sijaan toista opasta pakottavassa tilanteessa, esim. nimetyn 
asiantuntijan ollessa estynyt sairastumisen tai muun vakavan syyn johdosta. Asiantuntijan vaihtuminen toiseen ei 
oikeuta vahingonkorvaukseen, hinnanalennukseen tai matkan peruuttamiseen kuluitta.  
 
 

RESVIARIA OY:N TOIMISTOKULUT  
Peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 euroa/henkilö. 

 
 


