
      Den som gör en resa har något att   
                                                                              berätta  
                                                                                            Tysk sentens 

 

 Vinklubben reser till Portugal  

 
 

 
 

Vinodlingar i Dourodalen 
 
 

Handelsgillets vinklubb förlänger sommaren med en resa till Portugal 18-23 
september 2017. Vi besöker anrika portvinshus i Porto och spektakulära 
vinodlingar i den vackra Dourodalen. Utöver vingårdsbesök och tastingar 
hinner vi också bekanta oss med staden Porto, göra ett par båtturer på floden 
Douro och utforska omgivningarna kring floden. 
 
 
 
 



Reseprogram 
 
18.9 
Avfärd från Helsingfors/Vanda flygfält kl.7.55 med Finnairs flyg till Zürich 
Ankomst Zürich 9.40  
Avfärd Zürich 11.20 med TAP flyg, ankomst Porto 12.55 
 
18-23.9 
Besök på vinhus och vingårdar samt sightseeing i Porto och Dourodalen  
Detaljerat program för vistelsen i Portugal bifogas. 
 
23.9 
Avfärd från Porto med TAP flyg 11.00 till Amsterdam. Ankomst Amsterdam 
14.45 
Avfärd från Amsterdam med Finnair flyg 18.50. Ankomst Helsingfors 22.10. 
 
Kostnad 
 
Resan kostar 1620 euro per person. Tillägg för enkelrum 310 euro. I priset 
ingår flyg tur retur, hotell, vingårdsbesök, sightseeing och samtliga måltider 
inklusive viner med undantag för middagen tisdagen 19.9 då det är fritt 
program på kvällen. 
 
Alternativ återfärd 
 
Det har på en del håll uttryckts önskemål om att förlänga vistelsen i Portugal 
med ett par dagar i Lissabon med hemflyg därifrån till Helsingfors. Om antalet 
resenärer som önskar detta alternativ överstiger 10 kan resebyrån ordna 
returflyget som en del av tur returflyget från och till Helsingfors. I annat fall får 
resenärerna ordna sin hemresa själva. Då endast enkelresa till Porto ingår 
avdrages i detta fall ca. 250 euro från  ovanstående resekostnad. Resebyrån 
kan vid behov reservera hotell i Lissabon om gruppen består av minimum 10 
personer. Vi utreder kostnaden för detta alternativ om det finns tillräckligt stort 
intresse. 
 
Obs: Om ni väljer detta alternativ bör ni meddela om det i 
meddelanderutan när ni anmäler er!!! 
 
Anmälan 
 
Anmälan om deltagande i resan tidigast kl. 10.00 fredagen 24.3 på vår 
hemsida, fliken anmäl dig. Ditt sällskap skall anmälas skilt. 
 
 
 



Förskottsavgift 
 
En förskottsavgift på 310 euro per person skall betalas då du fått bekräftelse 
om att du fått plats på resan. Förskottsavgiften behövs för att researrangören 
i Portugal skall kunna hålla hotellreserveringarna i kraft. Avgiften betalas till 
konto FI02 4055 0012 3523 04, Aktia Bank. Mottagare Bo Söderholm/ 
Handelsgillets Vinklubb. Skriv Portugal 2017 i meddelanderutan 
 
Kom ihåg 
 
Ni skall infinna er i terminal 2 på Helsingfors/Vanda flygplats senast kl. 6.25 
(90 minuter före avgång). 
 
Glöm inte giltigt pass eller EU-identitetskort och giltig reseförsäkring. 
 
 
Varmt välkomna med på resan 
 
Vinklubbens styrgrupp 
 
   
 
 
 
 


