Portugalin talvessa laulavat harmaasirkut jo täysillä

Skaftung Nature – Portugalin matkamme 11.-18.2.2017.
Matkamme tuee olemaan monipuolinen sisältäen annoksen Portugalin luontoa, kulttuuria, ruokaa, maisemaa ja
ennen kaikkea paljon lintuja ja hyviä lintupaikkoja. Viime vuotisen pilottimatkamme pohjalta ovat suunnitelmat
täsmentyneet ja lintupaikoista on jo paljon omaa etukäteistietoa olemassa.
Lennot olen varannut Portugalin oman lentoyhtiön TAP:n kautta ja saamme siis suorat lennot Lissaboniin ja
takaisin. Lähdemme Helsingistä klo 5.25 ja olemme perillä klo 8.30, mikä tarkoittaa, että jo menopäivämme on
kunnollinen retkipäivä. Samoin paluun teemme iltakoneella – lähtö klo 22.00, joten myös paluupäivä on
kokonainen retkipäivä.
Lennot:
11.2. TP 797 Helsinki-Lissabon 05.25-08.30

18.2. TP 796 Lissabon-Helsinki 22.00-04.40

Majoitukset on suunniteltu niin, että päivittäiset ajomatkat olisivat sopivan lyhyitä eikä siirtoja tulisi liian
montaa. Kaikissa majoituspaikoissamme on lähistöllä hyviä lintukohteita ja niiden kiertämisessä menee aina
oma aikansa. Tälläkin matkalla keskitymme paikalla oleviin lintuihin emmekä ajele ”pinnojen perässä”. Tietysti
mukavien lajien osuessa matkan varrellle käymme niitä katsomassa.
Alustava päiväohjelma:
Suuntaamme aluksi majoitukseen ja retkeilemään Lissabonin eteläpuolelle Sinesiin, missä majapaikkanamme
on Hotel Apartamento Sinerama Sinesin ”keskustassa”. Täällä retkeilemme lauantaista maanantaihin. Alueella
on hyvät mahdollisuudet mm merilintujen näkemiseen. Myös lähistölllä sisämaassa on hyviä ja mielenkiintoisia
retkikohteita.
Maanantaina siirrymme Lissabonin pohjoispuolelle Penicheen, missä yövymme Hotel Neptunossa keskiviikkoon
asti. Täällä on monipuoliset retkeilymaastot ja mm Portugalin ”paras” merilintujen katselupaikka.
Keskiviikkona ajamme vielä vähän pohjoisemmaksi Aveiroon ja majoitumme hotelliin Residencial Joao Capela.
Lähistöllä on mm kuuluisa ja laaja Aveirojoen suisto ja muutenkin monipuoliset retkimaastot. Myös Porto on
lyhyen ajomatkan päässä, joten sekin saattaa olla sopiva yhtenä retkikohteena. Aveirossa olemme
majoituksessa aina la-aamuun saakka, jolloin ajamme takaisin Lissaboniin retkeillen matkalla sopivasti
pysähdellen ja mm retkeily Tejo-joen suistossa kuuluu päivän retkiohjelmaan. Konehan lähtee vasta illalla, joten
meillä on koko päivä aikaa ennen paluulentoa.
Lopulliset retkivalinnat teemme tietysti paikan päällä aina sään ja olosuhteiden mukaan.
Näillä aatoksin kohti Portugalinmatkaamme. Matkasta tulee hieno !
https://www.facebook.com/pg/Skaftungnature/photos/?tab=album&album_id=1290323534366417 – linkissä
2016 matkamme kuvia.
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