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Lissaboniin on helppo rakastua ensi silmäyksellä! 
Tuntuu kuin Lissabon eläisi yhtä lailla nykypäivää 
kuin kiehtovaa menneisyyttään  kirkot ja palatsit 

hehkuvat upeaa barokkia ja kukkuloille vievät 
kujat kantavat keskiaikaista asuaan  Muo-

dikkaiden ostoskatujen vastapainoksi 
Lissabonissa on runsaasti karheita työ-
läiskortteleita, eloisia kirpputoreja ja 
viehättäviä fado-baareja  kannattaa 
jalkautua kapeille mukulakivikaduil-
le ja nauttia katukahvilassa lasillinen 

vinho verdeä 

Ihastuttava Lissabon tunnetaan upeasta Kristuspatsaastaan 
ja Euroopan suurimmasta kaupunkipuistosta Monsantosta.  
Illan hämärtyessä voit suunnata Bairro Alton alueelle 
 nauttimaan fadomusiikista ja maistelemaan portviiniä.

liSSABon

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 7 15
helmi 8 14
maalis 9 16
huhti 11 18
touko 13 21
kesä 16 24
heinä 15 28
elo 18 27
syys 17 24
loka 14 21
marras 11 17
joulu 8 14

Best Western Eduardo VII 
keskeinen sijainti lähellä Marques de pom-
bal -aukiota ja historiallisia nähtävyyksiä  
huoneissa kylpy/suihku, wc, ilmastointi, 
satelliitti-tv, puhelin, minibaari, radio, 
hiustenkuivaaja  palkitussa ravintolassa 
portugalilaisia ja brasilialaisia ruokia 

Mundial 
Erinomainen sijainti keskustassa lähellä Castelo 
de São Jorgen linnaa  Vaihtelevankokoiset moder-
nit huoneet: suihku/kylpy, wc, tietokoneyhteys, 
ilmastointi, satelliitti-tv, radio, puhelin, minibaari, 
hiustenkuivaaja  Ravintolasta näköala São Jorgen 
linnaan  Monipuolinen valikoima paikallisia ja 
kansainvälisiä ruokia 

Ranskan Rivieralla sijaitseva Nizza on aurinkoinen ranta
kohde, jossa voi nauttia myös kulttuurista. Kaupunki ei ole 
vain luksuselämää viettävien paratiisi, vaan oiva matkakoh
de kaikille auringosta, meresta ja hyvästä ruuasta nauttiville.

Nizza on suihkuseurapiirien suosima kaupunki, 
jossa voi majailla loistohotelleissa ja ihailla sata-
man upeita jahteja  Nizzassa on helppo viettää 

vauhdikas rantaloma kimmeltävän Välimeren 
äärellä   Vanhan kaupungin viihtyisillä kujilla 

on mukavia pikkuputiikkeja ja leppoisia 
kahviloita  kaupunki on täynnä hyviä 
ruokapaikkoja, joiden pöydät notkuvat 
provencelaiskeittiön herkkuista ja laa-
dukkaista viineistä  Nizzasta on myös 
helppo tehdä päiväretkiä Monacoon, 
Cannesiin tai Italian puolelle 

niZZA

Grand Hotel Aston 
Grand hotel Aston sijaitsee Nizzan keskus-
tassa place Massenan puutarhojen vieressä, lä-
hellä vanhaa kaupunkia ja kasinoa  hotellissa 
on baari, ravintola, terassi josta näkymät place 
Massenaan, kokous/konferenssitilat  kaikissa 
huoneissa ilmastointi, kylpy huone/suihku, 
minibaari, puhelin, Internet ja kaapeli-TV  

Excelsior Hotel 
hotelli Excelsior sijaitsee Nizzan keskustassa 
vain 700 m päässä promenade des Anglaislta  
hotellissa on salonki, kokous/konferenssitilat 
ja pesulapalvelu  kaikissa vierashuoneissa on 
ilmastointi, kylpyhuone/suihku, hiustenkuivain, 
kaapeli/satelliitti-TV, WiFi ja puhelin  

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 6 13
helmi 7 14
maalis 8 16
huhti 11 18
touko 17 21
kesä 17 25
heinä 19 26
elo 21 28
syys 21 25
loka 17 21
marras 13 16
joulu 7 14


