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PO-JOEN LAAKSON SUURET
KULTTUURIKESKUKSET 23.–27.10.2017
Po-joen laakso on ollut hedelmällistä ja vaurasta aluetta ammoisista ajoista alkaen. Siksi sen kulttuuri on vanhaa ja merkittävää koko Italian niemimaan sekä Euroopan kannalta.
Oppaana matkalla on kulttuuri- ja taiteentutkija
FT Liisa Väisänen. Po-joen alue on myös Italian ruokakulttuurin vahva keskus, joten se toivottaakin tervetulleeksi sekä
taiteen, musiikin että gastronomian ystävät. Majoittuminen
koko matkan ajan on 135.000 asukkaan kiehtovassa Ferrarassa, jonka historiallinen keskusta on UNESCON suojelema.
23.10. maanantai
Finnairin lento Helsinki–Milano klo 8.00–10.55. Matkaamme bussilla
Ferraraan, jonka aikana oppaamme Liisa Väisänen kertoo alueen kulttuurista, historiasta ja nykypäivästä. Mahdollisuus lounastaa matkan
varrella. Saavuttuamme perille majoitumme keskustan hotelliin. Kävely
illan suussa Ferraran historiallisessa keskustassa ja yhteinen tervetuloillallinen.
24.10. tiistai
Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan Ferraran 1100-luvulla rakennettuun katedraaliin ja kaupunkikuvaa hallitsevaan Ferraran Estesuvun
linnaan. Näemme koko komeuden aina vanhoista keittiötiloista vankiloihin sekä upeiden freskojen koristamia saleja. Yhteisen lounaan jälkeen tutustumme Ferraran renessanssikaupunginosassa sijaitsevan Timanttipalatsin vaihtuvaan näyttelyyn. Sitä pidetään koko Italian parhaimpiin kuuluvana vaihtuvien näyttelyiden tilana. Loppupäivä vapaata aikaa.
25.10. keskiviikko
Teemme koko päivän retken 50 kilometrin päässä sijaitsevaan Bolognaan. Bolognassa näemme muun muassa vanhan anatomian teatterin,
Petroniuksen suuren basilikan sekä Pyhäksi Jerusalemiksi kutsutun keskiaikaisen kirkkokompleksin. Yhteisen lounaan jälkeen näemme myös
Pyhän Dominikuksen kirkon. Siellä sijaitsee Pyhän Dominikuksen hauta,
jossa on kolmen nuoren Michelangelon teosta. Paluu illaksi Ferraraan.
26.10. torstai
Teemme koko päivän retken Ravennaan, Italian mosaiikkipääkaupunkiin. Ravennan mosaiikit ovat uskomaton taideaarteisto varhaiselta
kristilliseltä ajalta. Käymme katsomassa sekä Apollnaris uuden, Pyhän
Vitaliksen sekä Galla Placidian mausoleumin mosaiikkeja. Yhteinen
lounas päivän aikana. Paluu illaksi Ferraraan.

kaupungin linnasta ja katedraalista. Modernisti sisustetuissa huoneissa
on ilmastointi, minibaari, LCD-TV, kylpyhuone, jossa hiustenkuivaaja.
Hotellissa ilmainen Wi-Fi ja vuokrapolkupyöriä. Buffetaamiaisella on
tarjolla makeita leivonnaisia, munia ja leikkeleitä sekä italialaista espressoa ja cappuccinoa. Gluteenittomia tuotteita on saatavilla pyynnöstä.
Matkan hinta 1360 €/hlö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisä 130 €/hlö
Hintaan sisältyy: Finnairin suora lento Helsinki–Milano–Helsinki turistiluokassa lentoveroineen, majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa aamiaisella, retket, kuljetukset ja sisäänpääsyt ohjelman mukaisesti, kuulokkeet kaikille päiville, ateriat: 4 lounasta ruokajuomineen
(lasi viiniä ja ½ l vettä), yksi illallinen, Liisa Väisänen oppaana matkalla,
palvelu- ja toimitusmaksut
Varaukset ja lisätiedot:
MatkaSeniorit,
sähköpostitse
info@matkaseniorit.fi tai
09 466 300
Matka edellyttää normaalia
liikuntakykyä. Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen MatkaSeniorit/Oy Kon-Tiki Tours
Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja
kuluttajaviraston ylläpitämään
matkanjärjestäjärekisteriin
(1929/00/Mj Mv) ja noudattaa
kaikkia matkailualan yleisiä
valmismatkaehtoja.

27.10. perjantai
Lähtö aamiaisen jälkeen kohti Parmaa, jossa vierailu Parman katedraalisssa sekä kastekappelissa. Lounas Parman keskustassa, jonka jälkeen
matka jatkuu Malpensan lentokentälle. Finnairin lento Milanosta Helsinkiin klo 19.00–22.55.
Majoitus koko matkan ajan:
Hotel CARLTON *** Piazza Sacrati, 44121 Ferrara FE
Ferraran keskustassa sijaitseva hotelli on 5 min kävelymatkan päässä
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