
Rovaniemeltä tuttuja kalliopääskyjä näkee tuhansittain matkamme aikana. Mertola 2.2018 

Portugalin matka 19.-25(26).11.2018 – Skaftung Nature
Matkamme tulee olemaan monipuolinen sisältäen annoksen Portugalin luontoa, kulttuuria, ruokaa, maisemaa ja ennen kaikkea paljon 
lintuja ja hienoja lintupaikkoja. Lintujen valtaosa on merenrantojen ja jokisuistojen lajeja, mutta metsälajisto (sen verran, mitä on) ja 
etenkin arolajisto kotkineen tulevat myös katsottua. Parin edellisen vuoden matkojen pohjalta ovat reittisuunnitelmat täsmentyneet ja 
lintupaikoista on jo paljon omaa etukäteistietoa olemassa ja lajisto siten paremmin löydettävissä.  Matkamme ohjelmaan on lisätty parin 
päivän retki päivän retkeily Portugalin eteläosan suisto- ja suola-allasalueille eli lajisto vieläkin monipuolistuu aiempien vuosien 
ohjelmasta. Matkamme on siis viime helmikuun onnistuneen matkan (kuvat) paranneltu muunnos. 

Lennot ovat suoria lentoja TAP:n lentoja Lissaboniin ja takaisin. Lähdemme Helsingistä aamulennolla klo 9.05, ja 
Lissabonissa olemme klo 12.05, joten meillä on lähes koko päivä aikaa retkeilyyn Tejolla jo menopäivänä. Paluulento lähtee 
sunnuntai-iltana klo 22.00 ja paluu Suomeen tapahtuu maanantaina aamuyöstä (26.11.) klo 4.50.  Näin saamme täyden 
retkipäivän myös viimeiseksi retkipäiväksemme Tejo-joen suistossa. Kyseinen alue on erinomainen lintupaikka ja ansaitsee 
siten myös paljon retkitunteja. 

Majoitukset: Olemme suunnitelleet majoitukset (3 hotellia) niin, että päivittäiset retkien ajomatkat olisivat sopivan lyhyitä – 2-3
tunnin ajoja. Kaikissa majoituspaikoissamme on lähistöllä hyviä lintukohteita ja niiden kiertämisessä menee aina oma 
aikansa eikä matkalla saa olla liian kova kiire. 

Alustava ohjelma on suunnata Lissabonista kentältä ensin Tejo-joen suistoon, missä retkeilemme 3-4 tuntia poimien 
ensimmäiset isot lintumassat ja elämykset.  Ensimmäinen yö vietetään Lissabonissa ja aamulla retkeilemme alueella joitain 
tunteja jonka jälkeen suuntaamme Mertolaan. Mertolassa yövymme kaksi yötä arolintujen ja petojen ”keskellä”.  Kaksi 
seuraavaa retkipäivää suuntautuu Portugalin eteläosien - Algarven – suistomaille ja niemenkärkiin. Tämän jälkeen paluu 
hieman pohjoisemmaksi lähelle Lissabonia ja alueen lintupaikoja. 

Hinta: Matkan hinta on sama kuin aiemminkin eli 2hh on 1450,00 €  ja 1hh hinta 1620,00 € . 

Vanhojen portugalinmatkojemme kuvia:

https://www.facebook.com/pg/Skaftungnature/photos/?tab=album&album_id=1290323534366417 – linkissä on 2016 matkamme kuvia.

https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/Portugalin+matkamme+2.2017+julkiset+kuvat+/ 

Näillä aatoksin kohti Portugalia 

Kari Korhonen Skaftung Nature p 0400433026 skaftungnature@gmail.com 

Pikkutuulihaukka pesälaatikollaan Mertolassa 2.2018 
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