
Matkailuyrittäjyyttä ja yhteistyötä – ideoita ja 

yrittäjätarinoita Portugalista 
2. - 6. huhtikuuta 2019 

Tervetuloa mukaan Pure Pirkanmaa -hankkeen matkaan  
keväiseen Portugaliin tutustumaan paikallisiin matkailuyrityksiin,  

kehittäjiin ja luontoon sekä kulttuuriin. 



 

Ti 2.4. – Tutustumme Portoon ja tapaamme Portugalin matkailujärjestön edustajat  

 

Saavuthan Helsinki-Vantaan lentokentän ykkösterminaaliin (T1) viim. kaksi tuntia ennen lennon lähtöai-

kaa. Lähtö Helsingistä klo 06.00 Müncheniin, jonne saavutaan klo 07.30. Koneen vaihto. Lento Mün-

chenistä lähtee klo 08.20 ja saapuu klo 10.10 paikallista aikaa Portoon, jossa vastassa suomenkielinen 

opas. 

Aloitamme kaupunkikierroksen tilausbussilla. Kierroksen aikana näemme Porton historiallisen keskustan, 

joka kuuluu UNESCOn maailmanperintöluetteloon, Porton katedraalin, Sao Benton rautatieaseman, Sao 

Franciscon kirkon, Vapauden aukion, Clericosin kirkon korkean kellotornin, joka sijaitsee lähellä maail-

man kauneimpiin kirjakauppoihin kuuluvaa kirjakauppa Lelloa. 

Yhteinen lounas, jonka jälkeen tapaamme Portugalin kaupungin talous-, matkailu- ja kauppaministe-

riön projektipäällikön. Tapaamisessa läsnä myös yhdistys, joka pyrkii kehittämään ja edistämään Por-

toa ja Pohjois-Portugalia matkailukohteena ulkomaiden markkinoilla.  

Päivän päätteeksi majoittuminen hotelliin. 

Ke 3.4. – Suomalaisomisteinen maatila, Porton jokiristeily ja viinikellarit 

 

Hotelliaamiaisen jälkeen vierailemme suomalaisomisteisella tilalla Portossa. Vuonna 1904 nykyisen 

omistajan isoisä osti tilan, laajensi sitä ja suunnitteli puutarhat. Tila on entisöity 1997 säilyttäen alkuperäi-

sen romantiikan aikakauden tyylin. Tilan orkideakokoelmalle on rakennettu oma rakennus. Nautimme 

tilan puutarhassa (säävaraus) perinteisen portugalilaisen buffet-lounaan. Kuulemme tilan monivaiheisen 

historian suomalaisen omistajan kertomana. Tutustutaan majataloon ja sen majoitustoimintaan. 

 

Iltapäivällä nautimme Porton värikkäistä maisemista Vila-

nova da Gaia kaupungin puolella, josta aloitamme jokiris-

teilyn. Kuulemme yrityksen matkailutoiminnasta ja nautim-

me kaupungin nähtävyyksistä joelta katsottuna. Näemme 

myös Porton kuuluisat sillat, jotka yhdistävät Porton ja Vila-

nova da Gaia kaupungit, jotka ovat kuuluisia portviinikella-

reistaan. Risteilyn jälkeen tutustumme yhteen näistä kuului-

simmista, jossa opastetun vierailun päätteeksi maistelem-

me portviinejä. Hotellille palattuamme vapaata aikaa tutus-

tua kaupunkiin. 

 

Torstai 4.4. – Viana do Castelo ja TURIHAB-yhdistys 
 
Aamiaisen jälkeen tutustumme Viana do Castelon kaupunkiin. Meren läheisyyden takia kaupunki voi 

olla ylpeä sen merenkulun historiasta. Löytöretkeilijät käyttivät kaupungin satamaa lähtiessään purjehti-

maan kohti tuntematonta maailmaa. Viana da Castelon rakennukset ovat mielenkiintoinen yhdistelmä eri 

aikojen tyylisuuntia. Kaupunki on saanut myös kansainvälistä mainetta ns. uudenaikaisen ”arkkitehtuurin 

mekkana”. Kaupungin vapaa-ajanviettoon kuuluu Lima-joen varrella harrastettavat vesiurheilulajit. Pai-

kalliset veneilijät tarjoavat vapaa-ajan retkiä perinteisissä purjehdusaluksissa. Nykyään kaupungista löy-

tyy kukoistava teollisuus, mutta vahvoja perinteitä ja siteitä menneisyyteen pidetään hyvin yllä.  



Portugalin jokaisesta maakunnasta löytyy huomattavan laaja valikoima perinteisiä ruokatuotteita ja raaka-

aineita, jotka ovat perintöä paikallisten ruokien valmistustavoista ja raaka-aineiden viljelystä. Saamme tästä 

kaikesta kattavan tietopaketin yritysvierailujen myötä.  

Vierailemme myös Ponte de Limassa sijaitsevassa 1983 perustetussa TURIHAB-yhdistyksessä, joka toi-

mii matkailualan majoituspuolella markkinoiden Portugalissa sijaitsevia majataloja ja herraskartanoita. 

Viana da Costelosta lähdemme tutustumaan yhteen TURIHAB:n markkinoimaan majataloon/

herraskartanoon, jossa meille kerrotaan yrittäjyydestä Portugalissa sekä majatalon johtamisesta ja päivittäi-

sestä työstä. Vierailun jälkeen lähdemme kohti Lamegon kaupunkia ja Douron laaksoa, jossa majoitum-

me. Saavumme perille hotelliin illansuussa. Päivän aikana yhteinen lounas. 

 

Pe 5.4. Douro-joen laakso ja viinitila 
 

Aamiaisen jälkeen lähtö kohti viinitilaa Douron viinilaaksoon. Vierailun aikana nautimme lounaan 

(lisämaksusta) ja saamme tietoa yrityksen lukuisista projekteista liittyen mm. mukaan lukien viinintuotan-

toon, hotelliin ja matkailuun sekä matkailutoiminnan kehitykseen yrityksen historian aikana. 

 

Tutustumme Peso da Reguan kylään, joka on kuuluisaa Portviiniä tuottavan viinialueen pääkaupunki. Alto 

Douron alue kuuluu Unescon maailmanperintökohteiden listaan alueen maailmankuulujen maisemien ansi-

osta. Kylän loistokausi ajoittuu 1700-luvulle, jolloin Marqués de Pombal perusti ensimmäisen virallisen viini-

alueen, eli Alto Douron viiniviljelmät. Tämän mittavan hankkeen myötä alettiin myös järjestää erilaisia viiniin 

liittyviä tapahtumia, jotka vaikuttivat merkittävästi kaupungin kehitykseen ja sen arkkitehtuuriin. Alueen viinit 

kulkevat vieläkin Peso de Reguan sataman kautta. Vuonna 1998 kaupunki nimitettiin kansainväliseksi vii-

nin ja viiniviljelmien kaupungiksi. Peso da Raguasta lähdemme Lamegon kaupunkiin,  jossa vapaata aikaa. 

 

La 6.4. Lähiruokatori (Bolhao Market) ja paluulento Suomeen 

 

Aamiainen sekä huoneiden luovutus.  Kuljetus omalla tilausajobussilla Portoon, jossa tutustumme lähiruo-

katoriin (Bolhao Market) oppaan johdolla. Tori on ollut toiminnassa vuodesta 1850 alkaen ja sen kerro-

taan olevan Euroopan perinteisimpiä. Omaa aikaa, jonka jälkeen kuljetus Porton lentokentälle. Paluulento 

Portosta klo 16.40, saapuu Frankfurtiin klo 20.15. Koneen vaihto, klo 21.20 Helsinkiin, saapuminen klo 

00.40. 

 

Lamegon kaupunki sijaitsee Douron alueen sydämessä. 

Kaupungin pohjoispuolella viiniviljelysten täyttämiä kukku-

loita halkoo Douro-joki kun taas muissa ilmansuunnissa 

kohoavat korkeat vuoret, joiden huiput ovat ajoittain lumen 

peittämät. Tämä pieni ja ihastuttava kaupunki oli olemassa 

jo Antiikin roomalaisten aikaan. Kaupungin pitkään histori-

aan on kiinnostava tutustua sen tärkeimpien monument-

tien kautta. Lamegon linnoitus on peräisin keskiajalta, ku-

ten myös romaanisen tyylin helmi, San Pedro de Bal-

semâon kappeli. Korkealla kukkulalla sijaitseva Nossa 

Senhora dos Remedios-kirkko edustaa taas 1700-luvun 

rokokootyyliä. Kirkkoon vie pitkä portaikko Lamegon kes-

kustasta ja se on tärkeä pyhiinvaelluskohde Portugalissa. 



Matkan hinta ja sisältö: 

Matkan hinta on 750€/hlö +lounaspaketti ruokajuomineen 140 €/henkilö, 2 hh. Lisämaksu 1 hh + 200 €/hlö.  

Lufthansan reittilennot Hki - München - Porto - Frankfurt - Hki, majoitus 4 yötä, aamiaiset, matkaohjelman mukaiset 

kuljetukset, ohjelma, vierailut ja suomenkielisen oppaan palvelut, verot ja matkustajamaksut. 

Lounaspaketti: 2 x 3-ruokalajin lounas, 1 buffet-lounas ja 1 tapaslounas, juomina vesi, viini ja kahvi. 

 

Järjestämme lentokentälle tarvittaessa kuljetuksen Ahlmanilta (lisämaksullinen).  

Suosittelemme kattavan matkavakuutuksen hankkimista heti matkan tilausvaiheessa. 

 

Lentoaikataulu / Lufthansa 

2.4.2019  Helsinki – München 06.00 – 07.30  LH2467  München – Porto   08.20 – 10.10  LH1794V 

6.4.2019  Porto – Frankfurt 16.40 – 20.15  LH1179   Frankfurt – Helsinki 21.20 – 00.40+1  LH 854 

Ajat ovat paikallisia aikoja. Portugalissa kello on 2 tuntia Suomen aikaa jäljessä. 

Majoitukset 

 

Tryp Porto Centro*** (2 yötä, 2. – 4.4.2019) https://www.trypportocentro.com 

Hotelli sijaitsee kaupungin sydämessä, lähellä kuuluisaa Rua de Santa Catarinan ostosaluetta. N. 2 km kävelymatka 

Ribeiran alueelle, jossa on mm. Palacio da Bolsa -rakennus, Mercado Ferreira Borgesin markkinat ja useat kirkot ja 

katedraalit. Huoneissa on kylpy/suihku, wc, hiustenkuivain, TV, minibaari ja talletus. Hotellissa on ravintola, baari, 

kokoustilat ja hissi. 

Lamego Hotel & Life**** (2 yötä, 4. – 6.4.2019) 

Douron-joen laakson pohjoispuolella,  n 1 km päässä Lamegon kaupungin keskustasta sijaitseva monipuolisia palvelu-

ja tarjoava hotelli. Hotellissa on mukavuuksin varustetut huoneet, ravintola, uima-allas, kuntosali, tenniskenttä ja 

squash-kenttä sekä lasten leikkialue.  

 

Ilmoittautuminen 

 

Varmista paikkasi ilmoittautumalla 23.1.2019 mennessä ilmoittautumislomakkeella  

Lisätietoja: Jani Grönroos 050 309 96 93 tai jani.gronroos@ahlman.fi 

Pidätämme oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa. 

 

Douron viinilaakso sijaitsee n. 100 km Portosta sisämaa-
han päin ja jatkuu siitä itään Espanjan rajaan saakka, löy-
tyy noin 242 000 hehtaaria viininviljelysaluetta. Alue on 
maailman vanhimpia ns. virallisia viinialueita. Vuonna 
1756 Marques de Pompal julisti alueen ensimmäiseksi 
DOC alueeksi.  Douron alue on aina ollut kuuluisa Portvii-
nin tuotannosta, mutta nyt alue on alkanut saada nimeä 
myös hyvistä puna- ja valkoviineistään. 
Douron aluetta pidetään yhtenä kauneimmista viinitarha-

alueista maailmassa, ja alue kuuluukin Unescon maail-

manperintöluetteloon. Alueella on syviä laaksoja ja jyrkkiä 

rinteitä jotka joki on veistänyt aikojen saatossa. Juuri näil-

lä jyrkillä rinteillä on porrastettuina viinitarhoja, joita kutsu-

taan nimeltä "quinta".  

https://www.trypportocentro.com
https://link.webropolsurveys.com/EP/E4F207C039437CD6

