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Pyhillä poluilla 
Espanjassa ja Portugalissa  

24.–30.9.2018 





Ajankohta:
24. –30.9.2018

Lennot (Norwegian & KLM): 
Helsinki–Madrid 24.9. klo 13.55–17.20
Porto–Amsterdam 30.9. klo 05.00–08.40
Amsterdam–Helsinki 30.9. klo 10.00–13.20

Majoitus:
2 hengen hotellihuoneissa (1 hh lisämaksusta)

Matkaohjelma:
Ensimmäisenä päivänä saavumme illalla 
Madridiin, josta jatkamme matkaamme 
bussillamme suoraan Burgosiin, jonka kuuluisa 

katedraali on yksi monista matkamme Unescon 
maailmanperintökohteista. Yövymme Burgosissa.
Toinen päivä ti 25.9.
Aamupäivän vietämme Burgosissa tutustuen 
katedraaliin, Burgosin porttiin ja historialliseen 
keskustaan. Burgosissa myös kuulemme 
tarinaa Espanjan myyttisestä sankarista 
El Cidistä.  Aamupäivän aikana siirrymme 
Atapuercaan, joka on yksi Euroopan varhaisen 
asutushistorian merkittävimpiä paikkoja: löytöjä 
tässä maailmanperintökohteessa on peräti 
miljoonan vuoden takaa. Iltapäivällä siirrtymme 
Ribadesellaan, joka on tunnettu kauniista 
hiekkarannastaan ja Tito Bustillon paleoliittiseta 
luolastaan. Yövymme Ribadesellassa.
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Kolmas päivä ke 26.9.
Aamiaisen jälkeen tutustumme Tito Bustillon 
violettisävyisiin luolamaalauksiin. Tämän 
jälkeen lähdemme kohti Oviedoa ja sen 
esiromaanisia kirkkoja, jotka nekin ovat Unescon 
maailmanperintökohteita ja kertovat tarinaa 
Euroopan varhaisesta kristillisyydestä. Yövymme 
Oviedossa.

Neljäs päivä to 27.9. 
Aamupäivällä kohteenamme on rannikon 
pronssikautinen asuinpaikka Castro de Coañes, 
jonka asumusten pyöreitä pohjia on edelleen 
näkyvissä kauniissa maisemassa. Tämän jälkeen 
jatkamme matkaamme kohti Lugoa, joka 



on Euroopan ainoa kaupunki, jota edelleen 
ympäröivät roomalaisten rakentamat muurit. 
Ne ovatkin ainutlaatuisuudessaan päässeet 
maailmanperintökohteiden joukkoon.  Illalla 
lähdemme vielä kohti Santiago de Compostelaa, 
jossa yövymme.

Viides päivä pe 28.9.
Vietämme päivän Santiago de Compostelassa  
tutustuen tähän kuuluisaan pyhiinvaellus-
kohteeseen., joka luonnollisesti on yksi 
Espanjan maailmanperintökohteista. Iltapäivällä 
jatkamme matkaamme kohti Pontevedraa ja sen 
pronssikautisia kiviuurroksia. Illaksi saavumme 
Portugalin puolelle Guimarãesiin, jossa 
yövymme.

Kuudes päivä la 27.5. 
Aamupäivän vietämme Guimarãesin kaupungissa, 
jota pidetään Portugalin syntypaikkana, 
sillä Guimarãesissa syntynyt kreivi Alfonso 
Henriques julisti siellä Portugalin itsenäiseksi ja 
itsensä sen ensimmäiseksi kuninkaaksi 1128. 
Luonnollisesti tämäkin kohde kuuluu Unescon 
maailmanperintökohteisiin. Iltapäivällä siirrymme  
toiseen maailmanperintökohteeseen, Portoon 
ihastelemaan sen kauneutta ja historiallista 
keskustaa. Yövymme Portossa.

Seitsemäs päivä su 30.9. 
Siirrymme lentokentälle ja paluulennolle 
Amsterdamin kautta Helsinkiin, jonne 
saavumme klo 13.20.

Hinta: Seuran jäsenille 1890 €. Jäsenhinta koskee 
myös uusia, ennen matkaa liittyviä jäseniä. Hinta 
sisältää lennot, majoitukset, pääsymaksut ja 
opastukset, materiaalit,  kuljetukset kohteisiin ja 
lentokentälle Portossa, aamiaiset sekä illalliset. 
Lounaat eivät kuulu matkan hintaan. Muutokset 
ohjelmassa ovat mahdollisia. Matkavakuutus 
tulee jokaisen matkalle lähtijän itse hankkia, sillä 
seura ei vakuuta matkalaisia. Matkaohjelman 
muutokset ovat mahdollisia.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
katja.kuuramaa@vehra.fi tai 
eero.siljander@gmail.com


