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1579 euron perushintaan sisältyy:
 ■ Lennot: 16:20 Finnairin suora lento Lissaboniin lähtee 

Helsinki-Vantaan lentoasemalta. 19:15 Lento saapuu 
Lissabonin lentoasemalle.

 ■ Kuljetukset: Lissabonista Nazarén kaupunkiin, paluupäi-
vänä kuljetus takaisin Lissaboniin. 

 ■ Majoitus: Miramar hotel &spa hotellissa (4 tähteä Portu-
galin luokitus) 2 hengen huoneissa. 

 ■ Ruoka: Aamupala ja illallinen.  
 ■ Treenit: Fatiman aamujooga ja illan syvävenyttely. 
 ■ Käynti merivesi kylpylässä, Thalassossa. 
 ■ Tutustuminen Nazarén kaupunkiin. 
 ■ Kultuuriretket: 1. kohteina Fátima ja Ourémin linna. 2. 

kohteina Alcobaçassa, merkittävä Orkideakokoelma ja 
Quinta dos Capuchosin viinitila. 

 ■ Karin pyöräretki lisämaksusta,  
lisätietoja kari@fatimawitick.com

 ■ Ilmoittautumiset matkalle viimeistään 5.2.2022, varaus-
maksu 50,00 € / hlö maksettava viimeistään 6.2.2022. 
loppuosa maksusta maksetaan 20.2.2022 mennessä.

• Lisämaksusta yhden hengen huone 
247,-, merinäköala 10,- per päivä. 
• Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla 
fatima@fatimawitick.com
• Fatimalle voi laittaa kysymyksiä 
treenistä. 

Matkanjärjestäjä: 
• Sublutour Portugal 
www.sublutour.com
• Yhteyshenkilönä Mika Palo. Mikalle 
voi laittaa kyselyitä lennoista, majoituk-
sesta, maksuista, ruokailusta, yms. 
mika.palo@sublutour.com

www.sublutour.com      
www.fatimawitick.com

Fatima Witickin 
liikunnallinen joogamatka 

Portugalin Nazaréhen
26.3 – 3.4.2022!



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.  
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Matkaohjelma:
Päivä 1: LAUANTAI 26.3.

 ■ 16.20 Finnairin suora lento Lissaboniin lähtee Hel-
sinki-Vantaan lentoasemalta.

 ■ 19.15 Lento saapuu Lissabonin lentoasemalle.
 ■ Kuljetus Nazaréhen, jossa majoitumme n. klo 21.15 

Miramar Hotel & Spa -kylpylähotelliin****.
 ■ Iltapala hotellissa.
 ■ Yöpyminen hotellissa.

Päivä 2: SUNNUNTAI 27.3.
 ■ Aamujooga.
 ■ Aamiainen hotellin noutopöydästä.
 ■ 10.30 Opastettu kävelykierros ”Tutustu 

Nazaréhen”, sisältää nousun “mäkiratikalla” Sítion 
kallioniemelle, josta paluukuljetus hotelliin.

 ■ Mahdollisuus vapaaseen, omakustanteiseen lounaa-
seen.

 ■ 15.00- Käynti Thalasso Nazaré -merivesikylpylässä, 
sisältää edestakaiset kuljetukset.

 ■ Syvävenyttely.
 ■ 20.00 Yhteinen illallinen viineineen hotellin 

näköalaravintolassa.
 ■ Yöpyminen hotellissa.

Päivä 3: MAANANTAI 28.3.
 ■ Aamujooga.
 ■ Aamiainen hotellin noutopöydästä.
 ■ Vapaata aikaa Nazaréssa. Mahdollisuus vapaaseen, 

omakustanteiseen lounaaseen.
 ■ Syvävenyttely.
 ■ 20.00 Yhteinen illallinen viineineen hotellin 

näköalaravintolassa.
 ■ Yöpyminen hotellissa.

Päivä 4: TIISTAI 29.3.
 ■ Aamujooga.
 ■ Aamiainen hotellin noutopöydästä.
 ■ 10.30- Retkipäivä lähiseudulla, kohteina Fátima ja 

Ourém: Ensin vierailemme Fátiman vaikuttavas-
sa pyhiinvaelluskeskuksessa, jossa mahdollisuus 
vapaaseen omakustanteiseen lounaaseen. Jat-
kamme retkeä Ourémin keskiaikaiseen linnaan ja 
sen juurella sijaitsevaan vanhaan kaupunginosaan. 
Lopuksi käymme tutustumassa dinosaurusten 
jalanjälkiin Serra de Airen vuoristossa.

 ■ Syvävenyttely.
 ■ 20.00 Yhteinen illallinen viineineen hotellin 

näköalaravintolassa.
 ■ Yöpyminen hotellissa.

Päivä 5: KESKIVIIKKO 30.3.
 ■ Aamujooga.
 ■ Aamiainen hotellin noutopöydästä.
 ■ Vapaata aikaa Nazaréssa. Mahdollisuus vapaaseen, 

omakustanteiseen lounaaseen.
 ■ Syvävenyttely.
 ■ 20.00 Yhteinen illallinen viineineen hotellin 

näköalaravintolassa.
 ■ Yöpyminen hotellissa.

Päivä 6: TORSTAI 31.3.
 ■ Aamujooga.
 ■ Aamiainen hotellin noutopöydästä.
 ■ Vapaata aikaa Nazaréssa. Mahdollisuus vapaaseen, 

omakustanteiseen lounaaseen.
 ■ Mahdollinen pyöräretki
 ■ Syvävenyttely.
 ■ 20.00 Yhteinen illallinen viineineen hotellin 

näköalaravintolassa.
 ■ Yöpyminen hotellissa.

Päivä 7: PERJANTAI 1.4.
 ■ Aamujooga.
 ■ Aamiainen hotellin noutopöydästä.
 ■ Retkipäivä Nazarén naapuripaikkakunnalla Alco-

baçassa: Käymme tutustumassa Pekka ja Tuulikki 
Rannan merkittävään orkideakokoelmaan ja sen 
naapurissa sijaitsevaan Quinta dos Capuchosin vi-
initilaan (jossa viininmaistajaiset). Mahdollisuus va-
paaseen omakustanteiseen lounaaseen Alcobaçan 
vanhan keskustan alueella. Vapaata aikaa, mah-
dollisuus opastettuun kiertokävelyyn Alcobaçassa.

 ■ Syvävenyttely.
 ■ 20.00 Yhteinen gastronominen buffetillallinen 

viineineen ja fadomusiikkiesityksen kanssa hotellin 
näköalaravintolassa.

 ■ Yöpyminen hotellissa.

Päivä 8: LAUANTAI 2.4.
 ■ Aamujooga.
 ■ Aamiainen hotellin noutopöydästä.
 ■ Vapaata aikaa Nazaréssa. Mahdollisuus vapaaseen, 

omakustanteiseen lounaaseen.
 ■ Mahdollisuus lähteä shoppailuretkelle Leirian 

kaupungissa sijaitsevaan isoon kauppakeskukseen 
(lisämaksusta 20€/hlö).

 ■ Syvävenyttely.
 ■ 20.00 Yhteinen illallinen viineineen hotellin 

näköalaravintolassa.
 ■ Yöpyminen hotellissa.

Päivä 9: SUNNUNTAI 3.4.
 ■ 03.00 Lähtö hotellista (aamiaispussit mukaan), 

kuljetus Lissabonin lentoasemalle.
 ■ 04.30 Saavumme Lissabonin lentoasemalle.
 ■ 06.50 Finnairin suora lento Helsinkiin lähtee Lissab-

onin lentoasemalta.
 ■ 13.30 Lento saapuu Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Varaus-, maksu- ja peruutusehtoja:
 ■ Ilmoittautumiset 5.2.2022 mennessä.
 ■ Maksuehdot: varausmaksu 50€ maksetaan 

6.2.2022 mennessä, loppuosa maksusta makseta-
an 20.2.2022 mennessä.

 ■ Peruutusehdot: 6.2.2022 mennessä peruutettaessa 
matkatoimisto palauttaa kaiken maksetun asiakkaalle.  
Peruutettaessa aikavälillä 7.2-20.2.2022 matkatoi-
misto pidättää varausmaksun 50€.  
Alkaen 21.2.2022 peruutettaessa matkatoimisto ei 
palauta asiakkaalle mitään maksetusta summasta.


