
   Agrologien Liitto ry:n ja METO – Metsäasiantuntijat ry:n 

MATKA AZORIEN SATUMAISEEN 

SAARISTOON  22.-29.2.2020 

 

 
 

• Agrologien Liiton ja METO – Metsäasiantuntijat ry:n jäsenmatka 

• Vastuullinen matkanjärjestäjä: matkatoimisto SUBLU TOUR 

PORTUGAL (Maresias e Pradarias, Lda.; www.sublutour.com/fi) 

• Ryhmän koko: vähintään 30, enintään 40 henkeä 

• Lennot: TAP Portugal & SATA Azores Airlines 

 

ILMOITTAUTUMINEN: 20.11.2019 mennessä katja.rajaoja@luva.fi tai 

puh. 040 4828 098. 
 

 

 

http://www.sublutour.com/fi
mailto:katja.rajaoja@luva.fi


Azorit on Atlantilla sijaitseva Portugalille kuuluva autonominen 

saariryhmä. Se sijaitsee noin 1500 kilometrin päässä Lissabonista ja 

noin 3900 kilometrin päässä Pohjois-Amerikan rannikolta. Azorien 

yhdeksän tuliperäistä saarta levittäytyvät yli 600 kilometrin matkalle.  

Saarten asukasluku vuonna 2012 oli 247 500. Osana Portugalia Azorit 

kuuluvat Euroopan unioniin. (lähde: Wikipedia) 

 

 

MATKAOHJELMA: 
 

LAUANTAI 22.2.2020 

 

• TAP Portugalin lento lähtee Helsingistä klo 06.00 ja saapuu Lissaboniin klo 

09.00. Lennolla tarjotaan aamiainen kaikille (ilman lisämaksua). 

• Saapuminen Lissabonin lentokentälle. Lentokentällä vastassa opas / tulkki 

Mika Palo, joka on ryhmän mukana koko matkan ajan Lissabonista Azoreille 

ja takaisin Lissaboniin. 

• Lento Lissabonista lähtee klo 13.05 ja saapuu Ponta Delgadaan (São 

Miguelin saarelle Azoreilla) klo 14.30. Azorilainen paikallisopas on meitä 

vastassa (Azoreilla paikallisopas on mukana kaikilla retkillä, eri saarilla eri 

oppaat). 

• Bussikuljetus hotellille (Hotel do Colégio****), majoittuminen. 

• Opastettu kävelykierros Ponta Delgadassa, Azorien saariryhmän 

pääkaupungissa. Käymme tutustumassa mm. 1700-luvulta peräisin oleviin 

kaupungin portteihin, kirkkoihin sekä São Brásin linnoitukseen. 

• Yhteinen illallinen ravintolassa Ponta Delgadassa. 

• Yöpyminen hotellissa Ponta Delgadassa. 

 

 

                   
 

 

  

SUNNUNTAI 23.2.2020 

 

• Hotelliaamiainen. 

• Kiertoajelu São Miguelin saarella tilausbussilla. São Miguel tunnetaan 

tuliperäisistä maisemistaan, monimuotoisesta luonnostaan sekä rikkaasta 

merilajistostaan, johon kuuluvat esimerkiksi valaat. Käymme mm. meijerissä 



tutustumassa saarelle merkittävään maidontuotantoon sekä Euroopassa 

ainutlaatuisilla teeviljelmillä. 

• Yhteinen lounas São Miguelin saaren maataloustuottajien yhdistyksen 

ravintolassa Ribeira Grandessa, tutustuminen yhdistyksen toimitiloihin ja 

toimintaan. 

• Mahdollisuus vapaaseen omakustanteiseen illalliseen Ponta Delgadassa. 

• Yöpyminen hotellissa Ponta Delgadassa. 

 

 

MAANANTAI 24.2.2020 

 

• Hotelliaamiainen. 

• Retkipäivä São Miguelin saarella: Käymme  paratiisimaisessa Terra Nostra –

puistossa, jossa voi ihailla kaunista luontoa ja käydä lämpimissä kylvyissä. 

Furnasin kraaterilaaksossa tutustumme korkean mineraalipitoisuuden 

omaaviin lämpimiin altaisiin ja höyryäviin kuumavesilähteisiin. Yhteinen 

”tuliperäinen herkkulounas” retkellä. Käymme vielä kuuluisalla Lagoa das 

Sete Cidadesilla eli ”seitsemän kaupungin laguunijärvellä” saaren 

pohjoisosassa. 

• Mahdollisuus vapaaseen omakustanteiseen illalliseen Ponta Delgadassa. 

• Yöpyminen hotellissa Ponta Delgadassa. 

 

 

TIISTAI 25.2.2020 

 

• Hotelliaamiainen. 

• Lähtö hotellista. Jatkamme São Miguelin saaren upeisiin maisemiin ja 

tuliperäisiin kohteisiin tutustumista käyden mm. ananas- ja banaaniviljelmillä.  

• Klo 12.50 lennämme Ponta Delgadasta Faialin saarelle, Hortaan, jonne 

saavumme klo 13.50. 

• Kuljetus hotellille (Azoris Faial Garden****), majoittuminen. 

• Yhteinen lounas ravintolassa Hortassa. 

• Opastettu kävelykierros Hortassa. 

• Mahdollisuus vapaaseen omakustanteiseen illalliseen Hortassa. 

• Yöpyminen hotellissa Hortassa. 

 

 

KESKIVIIKKO 26.2.2020 

 

• Hotelliaamiainen. 

• Kierrämme Faialin saarta tilausbussilla, käyden mm. kasvitieteellisessä 

puutarhassa Pekka ja Tuulikki Rannan lahjoittamine orkideakokoelmineen. 

Tutustumme myös juustolaan ja karjatilaan Faialin saarella. 

• Yhteinen lounas ravintolassa matkan varrella. 

• Vierailemme mm. Capelinhosin tulivuoren nykyaikaisessa esittelykeskuksessa 

(Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos).  

• Mahdollisuus vapaaseen omakustanteiseen illalliseen Hortassa. 

• Yöpyminen hotellissa Hortassa. 

 



 

                         
 

TORSTAI 27.2.2020 

 

• Hotelliaamiainen. 

• Bussikuljetus hotellilta Hortan satamaan. 

• Laivakuljetus Picon saarelle. 

• Kiertoajelu tilausbussilla Picon saarella, jonka huikean luonnonkauniita 

maisemia hallitsee koko Portugalin korkein vuori, Picon tulivuori. Tutustumme 

myös juustolaan ja karjatilaan Picon saarella. 

• Yhteinen lounas ravintolassa. 

• Picon saaren bussikierroksella vierailemme mm. "viininviljelymaiseman 

esittelykeskuksessa" (Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da 

Vinha), jossa Picon saaren viinin maistajaiset. 

• Laivakuljetus takaisin Faialin saarelle, Hortaan. 

• Bussikuljetus Hortan satamasta hotellille. 

• Mahdollisuus vapaaseen omakustanteiseen illalliseen Hortassa. 

• Yöpyminen hotellissa Hortassa. 

 

 

 
 

 



PERJANTAI 28.2.2020 

 

• Hotelliaamiainen. 

• Lähtö hotellista. 

• Bussikuljetus Hortan lentoasemalle. 

• Paluulento Hortan lentoasemalta lähtee klo 10.35 ja saapuu Lissaboniin klo 

14.00. 

• Käymme tilausbussilla Belémin monumentaalisessa kaupunginosassa Tejo-

joen ranta-alueella, jossa nautimme vaniljaleivoskahvit kuuluisassa vuonna 

1837 perustetussa konditoriassa. Opastettu kävelykierros Belémissä. 

Opastettu Lissabonin kiertoajelu. 

• Yhteinen illallinen Lissabonin vuoden 1998 EXPO-maailmannäyttelyalueella 

eli modernissa Parque das Naçõesin kaupunginosassa Tejo-joen rannalla. 

• Kuljetus Lissabonin lentoasemalle. 

• Lento Helsinkiin lähtee Lissabonin lentoasemalta klo 22.00 ja saapuu perille 

lauantaina 29.2. klo 04.50. 

 

MATKAN HINTA: 979€ + lennot 700€ = 1679€/hlö, majoituksella kahden hengen 

huoneessa. Yhden hengen huoneesta lisämaksu 250€. HUOM. Matkan 

toteutuminen em. hinnoilla edellyttää 30 osallistujan vähimmäismäärää. 

 

Hintaan sisältyvät kaikki matkaohjelmassa mainitut palvelut: hotellimajoitukset (6 

yötä) aamiaisineen, puolihoito eli 5 lounasta ja 2 illallista viineineen, kuljetukset, 

yllämainitut retket ja vierailukohteet, sekä opaspalvelut: suomalainen opas/tulkki 

(20 vuotta Portugalissa asunut Mika Palo) ja azorilaiset paikallisoppaat. 

 

ILMOITTAUTUMINEN: 20.11.2019 mennessä Agrologien Liitto ry:n järjestöagrologille 

Katja Rajaojalle sähköpostilla katja.rajaoja@luva.fi tai puhelimella 040 4828 098. 

HUOM. Kannattaa ilmoittautua tälle matkalle hyvissä ajoin! 

 

MAKSUT: Kahden viikon kuluessa matkalle ilmoittautumisesta tulee maksaa 

matkatoimisto SUBLU Tour Portugalin laskua vastaan varausmaksu 700€/hlö. 

Loppuosa tulee maksaa 14.1.2020 mennessä. Maksut voi suorittaa pankkisiirtona tai 

luottokortilla myöhemmin toimitettavien maksuohjeiden mukaisesti. 

 

PERUUTUSEHDOT:  

-Peruutettaessa matka 20.11.2019 mennessä matkatoimisto palauttaa 

varausmaksun (700€/hlö) kokonaisuudessaan.  

- Peruutettaessa matka välillä 21.11.2019 - 20.1.2020 matkatoimisto pidättää 

itsellään varausmaksun (700€/ hlö). 

- Peruutettaessa matka 21.1.2020 tai myöhemmin matkatoimisto ei palauta 

asiakkaalle mitään maksetuista maksuista. 

MATKAVAKUUTUS: Suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen 

hankkimista ja EU-sairaanhoitokortin mukaan ottamista (kortin myöntää Kela ja se 

on maksuton). 

 

Tervetuloa kanssamme tutustumaan lumoavan luonnonkauniiseen ja kiehtovaan 

Azorien saaristoon! Vuoden 2019 maaliskuussa toteutettu vastaava matkamme sai 

erinomaisen asiakaspalautteen tyytyväisiltä suomalaisilta osallistujiltaan. 

mailto:katja.rajaoja@luva.fi

