
LISSABONISTA MADRIDIIN
Oulu-opiston Portugalin ja Espanjan kierros

22.-30.4.2021

To 22.04. Kokoontuminen Oulunsalon kentällä klo 14.30. Finnairin reittilennot Oulu - Helsinki
16.05-17.05, Helsinki - Lissabon 18.20-21.10. Bussikuljetus Lissabonin lentoasemalta Hotel Expo
Astóriaan, 3* Lissabonin keskusta-alueelle.

Pe 23.04. Aamiainen hotellissa. Lissabonin opastettu kaupunkikierros bussilla ja osin kävellen.
Mika Palo on mukanamme koko päivän paikallisoppaanamme tutustuttaen meidät ihastuttavaan,
värikkääseen, moderniin pääkaupunkiin, joka on täynnä historiallisia nähtävyyksiä. Komeat palat-
sit, linnat, kirkot ja luostarit ovat peräisin löytöretkeilijöiden ajoilta. 1400- ja 1500 -luvuilla Portu-
gali oli yksi maailman mahtavimmista kauppa- ja siirtomaavalloista. Jatkamme bussilla unohtumat-
toman kauniiseen, linnojen, palatsien ja puutarhojen Sintraan, Portugalin kuninkaallisten entiseen
kesänviettopaikkaan.
Yhteinen lounas viineineen/oluineen/vesineen ravintolassa Sintrassa. Vierailu Sintran keskiaikai-
seen kuninkaalliseen palatsiin (Palácio Nacional de Sintra), mukanamme kuuntelulaitteet. Ilta
vapaa Lissabonissa.

Palácio Nacional de Sintra Cabo da Roca



La 24.04. Aamiainen hotellissa. Vapaa päivä Lissabonissa ilman suomalaista paikallisopasta. Mah-
dollisuus yhteiseen omakustanteiseen tutustumiseen Museu Coleção Berardoon/ Modernin ja ny-
kytaiteen museoon, joka sijaitsee Centro Cultural de Belémissä. Pääsylippu yli 65 v on 2.50 €.
Raitiovaunun kyydissä on mukava nousta kaupungin korkeille kukkuloille ja nauttia väreistä ja tun-
nelmasta. Lissabon on myös suosittu ostoskaupunki.

kuva: Jeanne Menj, Flickr CC

Yhteinen elävällä fado-musiikilla ´höystetty´ illallinen ruokajuomineen Clube de Fado
-ravintolassa. Saamme kuulla kaihoisaa portugalilaista laulumusiikkia, jonka sanoitus perustuu
tarinaan tai runoon. Fado-laulu tulkitsee portugalilaista mielenmaisemaa saudadea eli kaihoa.

Su 25.04. Aamiaisen jälkeen lähdemme Lissabonin hotellista kohti Vila Viçosaa (matka 185 km,
2 t). Mika Palo on koko päivän mukana paikallisoppaanamme. Opastettu vierailu Vila Viçosassa
sijaitsevaan Bragança-suvun herttuoiden ja myöhemmin kuninkaiden renessanssipalatsiin
1500-luvulta.

Bragança-suvun herttuoiden Évoran katedraali Évoran pikkukujia
renessanssipalatsi Vila Viçosassa käsityö- ja matkamuistokojuineen

Jatkamme bussilla läheiseen Évoraan. Majoittuminen Hotel M'Ar d'Ar Muralhasiin, 4*. Teemme
opastetun kävelykierroksen Évoran muurien sisäpuolella eli vanhassakaupungissa, joka on Unescon
maailmanperintökohde. Évora on roomalaisten perustama kaupunki, joka oli aikoinaan roomalainen
siirtokunta ja oppineisuuden keskus. Myöhemmin maurit valloittivat kaupungin. Nykyiset kaupun-
gin renessanssirakennukset ovat peräisin kaupungin kulta-ajalta, jolloin se oli Avisin hallitsijasuvun
tukikohta.
Illallinen ruokajuomineen Évoran vanhassakaupungissa. Esiintyjinä perinteinen, moniääninen Cante
Alentejano -kuoro. Esitys kuuluu Unescon aineettoman maailmanperinnön luetteloon.

https://www.flickr.com/photos/jmenj/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
https://kerranelamassa.fi/wp-content/uploads/2015/03/fado.jpg


Historiaa roomalaisvallan ajalta Toledon vanhakaupunki on Unescon Toledon katedraali
Méridassa maailmanperintökohde

Ma 26.04. Aamiaisen jälkeen lähdemme Évoran hotellista bussilla kohti Espanjaa ja Toledoa. Mat-
kan pituus on noin 460 km. Matkan varrella vierailemme Méridan vaikuttavilla roomalaisilla rauni-
oilla. Lounas ruokajuomineen Méridassa. Omakustanteinen kahvitauko Trujillossa. Toledossa ma-
joittuminen Hotel Carlos V:een, 3*. Illallinen ruokajuomineen hotellin ravintolassa.

El Grecon ´Pyhä ehtoollinen´ on nähtävänä El Greco -museossa.

Ti 27.04. Aamiainen hotellissa, opastettu puolen päivän kävelykierros Toledon vanhankaupungin
keskeisimmissä kohteissa. Kulta-aikansa Toledo koki maurilaisen islamilaisen hallinnon aikana,
jonka monikulttuurista, eri uskontoja suvaitsevaa ilmapiiriä voi pitää yhtenä renessanssiajan keh-
tona. Mukana vierailut Toledon katedraaliin, vanhaan synagogaan sekä El Greco -museoon.
Illallinen ruokajuomineen hotelli Carlos V:n omassa ravintolassa.

Ke 28.04. Aamiaisen jälkeen lähdemme Toledon hotellista bussilla kohti Madridia (72 km, ajo 1 t).
Madridiin saavuttaessa aluksi puolen päivän kaupunkikierros osin bussilla osin kävellen suomalai-
sen paikallisoppaan johdolla. Lounas ruokajuomineen keskusta-alueen ravintolassa. Majoittuminen
Hotel Santos Agumariin 4* Madridin keskusta-alueella. Päivän päätteeksi vierailu El Pradon taide-
museoon, joka on Madridin suosituin museo ja nähtävyys. Näin aikataulu sallii kunkin oman kiin-
nostuksen mukaisen ajankäytön yhdessä maailman kuuluisimmassa taidemuseossa. Seuraavana päi-
vänä meillä on mahdollisuus tutustua kahteen muuhun merkittävään taidemuseoon.

Museo Nacional del Prado Museo Reina Sofia Museo Thyssen-Bornemisza

https://www.museodelprado.es/en/


Pradossa on suurenmoinen kokoelma taidetta. Pradon tarjoama yleiskuva Euroopan 1400-1700
-lukujen maalaustaiteesta on ylittämätön. Parhaiten ovat edustettuina 1500-1600 -lukujen maalaus-
taiteen kulta-ajat. Erityisen hyvin täällä voi tutustua Flanderin ja Alankomaiden taiteeseen, sekä tie-
tysti myös Espanjan maalaustaiteen mestareihin, etenkin Goyan, Velázquezin ja El Grecon töihin.
Myös italialainen maalaustaide 1400-1600 -luvuilta, mm. Tizian ja Tintoretto, on hyvin edustettuna.
Esillä on hyvin paljon englantilaista, saksalaista ja ranskalaista taidetta, suureksi osaksi 1500-1700 -
luvuilta. Pradon taidemuseo on avoinna klo 20.00 saakka. Pradon pääsyliput kuuluvat matkamme
hintaan.

To 29.04. Aamiainen hotellissa, pääosin vapaa päivä ilman bussia Madridissa. Järjestämme mahdol-
lisuuden omakustanteisesti ryhmänä tutustua kahteen upeaan maailmankuuluun taidemuseoon:
Reina Sofiaan ja Museo Thyssen-Bornemiszaan. Museo Thyssen-Bornemiszan vuonna 2005 ava-
tussa osassa on esillä Carmen Thyssen-Bornemiszan kokoelma, joka sisältää mm. merkittäviä im-
pressionistisia maalauksia 1800-luvun loppupuolelta. 1900-luvun moderni taide eri suuntauksin on
myös esillä, samoin avantgarde. Avoinna klo 19.00 saakka. Liput 13€/8€.
Reina Sofia -museo esittelee 1900-luvun taidetta, mm. Juan Crisiä, Joan Miroa, Salvador Dalia ja
Pablo Picassoa, jonka ´Guernica´ on gallerian tunnetuin teos. Avantgarde eri suuntauksin on esillä.
Avoinna klo 10.-21. Liput n.10 €.
Lounas ruokajuomineen Madridin keskusta-alueen ravintolassa. Ilta vapaa.

Pe 30.04. Aamiaisen jälkeen varhainen lähtö hotellista bussilla Madridin lentoasemalle.
Finnairin reittilennot: Madrid 10.15 - Helsinki 15.30, Helsinki 20.25 - Oulu 21.25.

HUOM! Keväällä 2020 koronaviruspandemiasta seuranneiden rajoitusten vuoksi perutun alkuperäi-
sen matkan maksaneille huhtikuun 2021 matka on jo kokonaisuudessaan maksettu.
Jäljellä olevia matkustuspaikkoja on pieni määrä.
Matkan hinta on 1890 €/hlö jaetussa 2h standardihuoneessa, 1h lisämaksu 450 €, sisältää lennot,
majoitukset, aamiaiset, yhden päivittäisen aterian ruokajuomineen, kuljetukset sekä kaiken ohjel-
massa mainitun kuten sisäänpääsyt ja opastukset suomeksi.
Maksuerät: 1. erä 490 € 01.12.2020 mennessä, loppuosa 31.01.2021 mennessä.
Peruutusehdoista annetaan moniste matkan ilmoittautumisen yhteydessä.
Matkavakuutus on pakollinen, ja se kannattaa ottaa jo maksettaessa etumaksu, koska matkan pe-
ruuntuessa esim. sairaustapauksessa, matkasta aiheutuvat kulut on mahdollista saada takaisin vakuu-
tusyhtiöltä. Huom! Tarkista oman vakuutuksesi korvausehdot matkan peruuntuessa!

Suunnittelu ja toteutus matkanjohtaja: Jussi Ala-Marttunen, jussiam@kolumbus.fi
Ohjelman kohteiden valmistelu ja opastus Portugalissa suomeksi: Mika Palo, mika.palo@sublu-
tour.com
Matkan valmistelut Oulu-opistolla ja opetuspaketin laatiminen: kieltenopettajat
Aila Perämäki, aila.peramaki@eduouka.fi, puh. 044-703 9106 ja Kaisa Pietikäinen-Hussa,
kaisa.pietikainen-hussa @eduouka.fi, puh. 050-570 7879, joille ilmoittautumiset 30.11. mennessä
niin kauan kuin paikkoja riittää.
Opintotilaisuus Oulu-opistolla Pohjankartanossa torstaina 18.3.2021 klo 18.-20.15.
120754k OPINTOMATKA PORTUGALIIN JA ESPANJAAN! Oulu-opiston opintomatkaan liittyvä
kurssimaksu 35 €.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matkatoimisto SUBLU Tour Portugal (Maresias e Pradarias, Lda.)
www.sublutour.com. Matkatoimisto kuuluu isompaan hotelli- ja kylpyläyritysryhmään Grupo Mira-
mariin ja on rekisteröity Portugalin valtion matkatoimistorekisteriin (RNAVT 7220), omaten kaikki
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matkatoimistoilta edellytettävät vakuutukset ja osallistuen Portugalin matkatoimistojen matkava-
kuusrahastoon. Matkanjärjestäjä varaa itselleen oikeuden vaihtaa ohjelmassa mainitut hotellit ja ra-
vintolat vastaavan tasoisiin matkanjärjestäjästä riippumattomien syiden niin vaatiessa.
HOTELLIT:
Hotel Expo Astória, 3*
R. Braamcamp 10, 1250-050 Lisboa, Portugal
puh.+351 21 386 13 17

Trendikäs hotelli, jonka sijainti erinomainen, vain 550 m Vanhastakaupungista. Metropysäkki lähellä. Monet
nähtävyydet kävelymatkan päässä.

Hotel M'Ar d'Ar Muralhas, 4*.
Travessa Da Palmeira 4, 7000-537 Évora, Portugal
puh.+351 266 739 302

Erinomaisella paikalla sijaitseva viihtyisä hotelli.

Hotel Carlos V, 3*
Plaza Horno de la Magdalena 4, 45001 Toledo, Spain
puh. +34 925 22 21 00

Erinomaisella paikalla Toledon historiallisessa keskustassa sijaitseva hotelli.

Hotel Santos Agumar, 4*
Paseo de la R. Cristina, 7, 28014 Madrid, Spain, puh. +34 915 52 69 00

Hotelli Agumar sijaitsee käte-
västi Madridin keskustassa
vastapäätä Atochan rautatie-
asemaa, 10 min matkan päässä
taidemuseoista.




