
1300 euron perushintaan hintaan sisältyy: 

 ■ Lennot TAP Portugal,  Helsinki-Lissabon ja  
paluu Lissabon-Helsinki, + bussikuljetukset.

 ■ Majoitus 2 hengen huoneessa.
 ■ Puolihoito, aamupala ja illallinen, tulopäivänä  

extrana brunssi, viimeisenä iltana juhlaillallinen.  
 ■ Fatiman opetukset 24.-29.10.  

- Joogaa klo 7:30-9:00  
- Syvävenyttelyä/kehonhuoltoa/palautusta  
  noin klo 17:30-19:00.

 ■ Kulttuuriretket: muun muassa käynti Thalasso-meri-
vesikylpylässä, retki Fatiman pyhässä kaupungis-
sa ja tippukiviluolissa, retki Tomarin kaupungin 
keskiaikaisessa linnassa ja yksityisellä viinitilalla 
jossa viininmaistijaiset, käynti Obidosin keskiai-
kisessa kaupungissa ja Lissabonissa kotiinlähtö-
päivänä.  

Lisämaksu 1 hengen huoneesta on 245€. Jos joku 
haluaa varmistaa merinäköalan huoneeseensa tulee 
lisämaksu 10€/yö.

Lisämaksusta Kari Koskisen järjestämiä pyöräretkiä. 
Pyöräretkille ilmoittautuneille vuokrataan pyörät 
jotka osallistujat maksavat itse. Pyöräretkille jaetaan 
erikseen retki kokeneemmille ja hyväkuntoisille 
pyöräilijöille ja erikseen kokemattomille tai heikom-
pikuntoisille. Ilmoittaudu pyöräretkelle etukäteen ja 
esitä kaikki kyselyt pyöräretkistä Karille  
kari@fatimawitick.com 

Matkan järjestäjä Sublutour Portugal,  
yhteyshenkilö Portugalissa Mika Palo  
hoitaa matkan käytännön järjestelyt ja laskut.  
Hänelle voi osoittaa kysymykset hotellista,  
aterioista hotellilla, lennoista jne.  
mika.palo@sublutour.com

www.sublutour.com      www.fatimawitick.com

Portugaliin lokakuussa 2017
Portugalin liikunnallinen jooga-ja  kulttuurimatka 
Nazarén kaupunkiin 23.- 30.10. 2017. Hotel Miramar & Spa
Rua Abel da Silva nr 36, 2450-060 Nazaré. Hotellin nettisivut: www.miramarnazarehotels.com.
Ilmoittautumiset ja varaukset matkalle Fatimalle sähköpostitse fatima@fatimawitick.com.  

1330 euron perushintaan sisältyy:
 ■ Suorat reittilennot TAP Portugal, Helsinki-Lissabon-

Helsinki + bussikuljetukset.
 ■ Majoitus 2 hengen huoneessa.
 ■ Puolihoito, aamupalat ja illalliset, tulopäivänä extrana 

brunssi, viimeisenä iltana juhlaillallinen.
 ■ Fatiman opetukset 22.-27.10. 

- Joogaa klo 7:30-9:00 
- Syvävenyttelyä/kehonhuoltoa/palautusta noin  
klo 17:30-19:00.

 ■ Kulttuuriretket:  
Perusohjelmaan sisältyy käynti Thalasso-merivesikylpy-
lässä, jonka lisäksi teemme retkiä: 
- Bombarralissa sijaitsevaan Euroopan suurimpaan 
“kaukoitäpuistoon” Bacalhôa Buddha Edeniin ja sen 
yhteydessä olevalle Quinta dos Loridosin viinitilalle. 
Tutustumme upeiden puutarhojen vaikuttavaan kuvan-
veistotaiteeseen eri puolilta maailmaa ja maistelemme 
tilan viinejä 
- Fátiman pyhään kaupunkiin ja Mira de Airen vaikutta-
viin tippukiviluoliin 
- kotiinlähtöpäivänä Óbidosin muurien ympäröimään 
kuvankauniiseen keskiaikaiseen kirkonkylään ja sieltä 

Lissaboniin kiertoajelulle ja tutustumaan Ajudan kunin-
kaallisen palatsin puutarhan orkideakokoelmaan, jota hoi-
taa orkideat lahjoittanut suomalainen Rannan pariskunta.

• Lisämaksu 1 hengen huoneesta on 245€. Jos joku haluaa var-
mistaa merinäköalan huoneeseensa, tulee lisämaksu 10€/yö.
• Lisämaksusta Kari Koskisen järjestämiä pyöräretkiä. Pyöräretkille 
ilmoittautuneille vuokrataan pyörät jotka osallistujat maksavat itse. 
Ilmoittaudu pyöräretkelle etukäteen ja esitä kaikki kyselyt pyöräret-
kistä Karille kari@fatimawitick.com.

Matkan järjestäjä Sublu Tour Portugal,  
yhteyshenkilö Portugalissa Mika Palo  
hoitaa matkan käytännön järjestelyt ja laskut.  
Hänelle voi osoittaa kysymykset hotellista,  
aterioista hotellilla, lennoista jne.
mika.palo@sublutour.com

www.sublutour.com      www.fatimawitick.com

Liikkumaan ja nauttimaan kulttuurista 
Portugaliin lokakuussa 2019
Portugalin liikunnallinen jooga-ja kulttuurimatka
Nazarén kaupunkiin 21.- 28.10. 2019. Miramar Hotel & Spa****
Rua Abel da Silva, nº36, 2450-060 Nazaré. Hotellin nettisivut:  
www.miramarnazarehotels.com/portugal-nazare-hoteis/miramar-hotel-spa. 
Ilmoittautumiset ja varaukset matkalle Fatimalle sähköpostitse fatima@fatimawitick.com.


