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Tällä sivulla on tärkeää tietoa ennen matkaa ja matkalla Portugalissa

Ennen matkaa

Käsimatkatavarat

Noin viikko ennen matkaa lähetämme sinulle

Suosittelemme, että pakkaat tärkeimmät tavarat,

sähköpostitse lentoliput ja tietokirjeen matkaan

kuten arvoesineet ja lääkkeet käsimatkatavaroihin.

liittyen. Ota nämä tiedot matkalle mukaan.

Jos tarvitset matkallasi lääkkeitä, kuljeta ne
alkuperäisissä pakkauksissa, joissa on mukana

Passi ja viisumi

lääkäriltä saamasi resepti. Lisätietoja ja

Passisi tulee olla voimassa koko Portugalin matkan

pakkausohjeita saat tarvittaessa Finavian

ajan ja 6 kk maahan saapumisesta. Passin sijasta

nettisivuilta:

Suomen kansalainen voi käyttää

www.finavia.fi (Matkustajat/Pakkausohjeita).

matkustusasiakirjana poliisin myöntämää kuvallista
henkilökorttia.

Sää
Maan eteläosissa vallitsee Välimerelle tyypillinen

Rokotukset

ilmasto ja keski- ja pohjoisosissa leuto ilmasto. Kesä

Portugaliin matkustamista varten ei tarvita erityisiä

on helteinen ja heinä-elokuussa lämpötila voi nousta

rokotteita, mutta suojausta A-hepatiittia vastaan

yli 35 plusasteen. Kesät ovat usein kuivia ja

suositellaan. Perusrokotusten kuten, jäykäkouristus-

vähäsateisia.

ja kurkkumätä -rokotusten tulisi aina olla voimassa.
Maakohtaiset suositukset ja ajankohtaista tietoa

Talvisin päivän ylin lämpötila etelässä nousee 10-15

rokotuksiin ja mahdollisiin tauteihin liittyvissä

plusasteeseen ja pohjoisessa kylmimpinä kuukausina

asioissa saat terveyskeskuksesta ja osoitteesta

(joulu-tammikuu) muutamaan lämpöasteeseen. Yön

www.rokote.fi sekä terveyden ja hyvinvoinnin

alin lämpötila talvella saattaa etelässä laskea lähelle

laitoksen sivuilta www.thl.fi. Sivuilla on myös

nollaa ja pohjoisessa reilusti sen alle. Talvet ovat

matkailijan terveysopas.

yleensä runsassateisia.

Vesijohtovesi on juomakelpoista, mutta hyvin

Tarkista matkakohteesi sää ennen matkalle lähtöä

kalkkipitoista. Suosittelemme pullotettua vettä.

internetistä, esimerkiksi osoitteista www.foreca.fi,
www.cnn.com tai www.bbc.com.

Matkavakuutus
Tarkista ennen matkaa vakuutusyhtiöstäsi, että

Aikaero Suomeen

sinulla on koko matkan ajan voimassa oleva ja

Portugalissa aika on 2 tuntia Suomen aikaa jäljessä.

riittävän kattava matka- ja matkaturvavakuutus.
Varmista, että vakuutukseen sisältyy peruutusturva.

Portugalin valuutta
Portugalin valuutta on euro.
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Joukkoliikenne ja julkinen liikenne

maksaa noin 15-20 euroa. Lounas syödään noin kello

Portugalin juna- ja linja-autoverkosto on koko maan

12.30-14.30 ja päivällinen vasta noin kello 20-22.

kattava. Lissabonin ja lähikaupunkien Cascaisin ja
Sintran välillä kulkee paikallisjuna. Lissabonissa voi

Portugalin kansallisruoka on turska, bacalhau, jota

liikkua bussilla, raitiovaunulla tai metrolla.

tarjotaan monella eri tavalla valmistettuna. Kalaa

Matkalippujen hinnat ovat edullisia. Myös taksit ovat

syödään muutenkin runsaasti ja kesäaikaan kuuluvat

Suomeen verrattuna edullisempia.

grillatut sardiinit (sardinhas assadas). Tuoretta kalaa
voi ostaa ruokakauppojen lisäksi kauppahalleista,

Sähkö

jotka ovat erityisen suosittuja viikonloppuisin.

Sähkövirta on sama kuin Suomessa, eli 220 V.

Liharuoat ovat monipuolisia.

Puhelin ja internet

Portugali on tunnettu viinimaa. Arkipöydässä

Puhelinyhteydet toimivat hyvin ja

portugalilaiset nauttivat pöytäviinejä (vinhos de

matkapuhelinverkosto on kattava. Portugalin

mesa), juhlavimmilla aterioilla valitaan kypsyneempiä

suuntanumero on 351. Maassa toimii useita

ja hyvätasoisia viinejä (etiketissä usein "reserva" tai

teleoperaattoreita esimerkiksi TMN, Optimus ja

"garrafeira"). Portviini, Madeira ja Vinho Verde ovat

Vodafone. Hinnat ja palvelut vaihtelevat

maan viinierikoisuuksia.

operaattoreiden mukaan.
Lissabonin vesijohtovesi on juomakelpoista, joskin
Portugalissa on kattava internetin laajakaistaverkko

kloori- ja kalkkipitoista. Yleensä juomavetenä

ja palveluita välittävät teleoperaattorit (TMN, Optimus,

käytetään pullovettä.

Vodafone, Clix ja Sapo).

Juomaraha
Ruoka ja juoma

Portugalilaisten ravintoloiden, kahviloiden ja taksien

Ravintoloiden hintataso vaihtelee paljonkin.

hintoihin on sisällytetty palvelumaksu.

Arkilounaan saa 7-12 eurolla, keskitason lounas
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Passi ja viisumi
Alla on tietoa viisumi- ja passimääräyksistä Portugaliin matkustettaessa.
Passin tulee olla voimassa koko Portugalin matkan ajan. Passin sijasta Suomen kansalainen voi käyttää
matkustusasiakirjana myös poliisin myöntämää henkilökorttia.
Portugaliin matkustettaessa ei ole tällä hetkellä voimassa erityisiä koronaan liittyviä matkustusrajoituksia.
Suosittelemme kuitenkin ottamaan matkalle mukaan englanninkielisen EU-koronatodistuksen (Omakanta).
Huomioithan, että matkustusäännöt voivat muuttua lyhyellä varoitusajalla, joten ne on aina hyvä tarkistaa
ennen matkaa. Noudata aina paikallisten viranomaisten antamia ohjeistuksia.
Lue lisää maakohtaista tietoa Ulkoministeriön matkustustiedotteista: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o
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Terveys ja rokotukset Portugalissa
Alla on lisätietoa, mikäli tarvitset erityisiä rokotuksia ja myös muuta terveyteen liityvää
tietoa Portugaliin matkustettaessa.
Mikäli olet epävarma omasta rokotussuojastasi tai haluat lisätietoa, ota yhteyttä omaan lääkäriisi tai lue lisää:
www.rokote.fi.
Portugaliin matkustettaessa ei tarvita erityisiä rokotteita. Jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotukset on
aina matkustettaessa hyvä olla voimassa. Suojausta A-hepatiittia ja B-hepatiittia vastaan suositellaan
harkittavaksi yksilöllisen lääkärin tekemän arvion perusteella.
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Ilmasto ja sää Portugalissa
Tällä sivulla on yleistietoa Portugalin ilmastosta ja säästä. Alapuolella olevassa
taulukossa on kaupunkikohtaisia lämpötiloja ja sademääriä.
TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU
Fátima
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Lissabon

Lähde: DMI
Maan eteläosissa vallitsee Välimerelle tyypillinen ilmasto ja maan keski- ja pohjoisosissa on leuto ilmasto.
Kesä on helteinen ja heinä-elokuussa lämpötila voi nousta yli 35 asteen. Kesät ovat usein myös kuivia ja
vähäsateisia.
Talvisin päivän ylin lämpötila etelässä nousee 10-15 plusasteeseen ja pohjoisessa kylmimpinä kuukausina
(joulu-tammikuu) muutamaan lämpöasteeseen. Yön alin lämpötila talvella saattaa etelässä laskea lähelle
nollaa ja pohjoisessa reilusti sen alle. Talvet ovat yleensä runsassateisia.
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