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DIANO MARINA JA
ITALIAN KUKKAISRIVIERA 2.–8.10.2021
Tutustutaan Italian kukkaisrivieran ihastuttaviin
kaupunkeihin, maistellaan paikallisia herkkuja ja
majoitutaan meren äärellä viehättävässä Diano
Marinan kaupungissa, jonka kävelykatuja koristavat
mandariinipuut ja viihtyisät kahvilat. Lisämaksusta
retki Monacon ruhtinaskuntaan.
Asiantuntijaopas Timo Hakola
1. päivä
Lento Nizzaan ja noin tunnin ajomatka Rivieralle Diano
Marinaan. Majoittuminen ja illallinen hotellissa.
2. päivä Diano Marina
Aamiaisen jälkeen kävelykierros. Perehdytään kauniin
kaupungin historiaan ja nykypäivään, piipahdetaan Antonius Suurelle omistetussa kirkossa ja maistellaan paikallisia erikoisuuksia. Iltapäivä vapaa, illallinen hotellissa.

6. päivä Valloria, ”maalattujen ovien kylä”
Aamiaisen jälkeen ajetaan Vallorian vuoristokylään, joka
tunnetaan italialaisten taiteilijoiden maalaamista ovista
ja onkin varsinainen ulkoilmamuseo! Kylässä on runsaasti portaita ja korkeuseroja. Iltapäivä vapaa, illallinen
hotellissa.

3. päivä San Remo ja Nervian jokilaakso
Aamiaisen jälkeen tutustutaan kävellen kukkaisrivieran
pääkaupunkiin San Remoon, joka tunnetaan myös Villa
Nobel -huvilasta, jossa Alfred Nobel vietti viimeiset vuotensa. Omatoiminen kahvitauko. Jatketaan matkaa Nervian laaksoon Bordigheran tyylikkään huvilakorttelin kautta
ja vieraillaan keskiaikaisessa Pignan vuoristokylässä. Kevyt
lounas ja viininmaistajaiset Isolabonassa. Iltapäivällä tutustutaan maalaukselliseen Dolceacquan kylään, jonka
”aasinselkäsillan” taiteilija Monet ikuisti teokseensa. Illallinen hotellissa.

7. päivä
Aamiaisen jälkeen ajo Nizzan lentokentälle ja lento Suomeen.
Senioriopettajien nopean varaajan etuhinta 1 196 €
(Normaalihinta 1 296)
Varaukset tunnuksella SENIORI 31.12.2020 mennessä,
paikkoja rajoitetusti.

4. päivä Cervo, Albenga ja Imperian oliivimuseo
Aamiaisen jälkeen suunnataan kohti pittoreskia Cervon
kylää. Kävellään San Giovanni Battistan kirkolle, joka edustaa ligurialaista barokkia parhaimmillaan. Jatketaan palmujen Rivieran puolelle Albengaan ja tutustutaan keskiaikaiseen kaupunginosaan. Lounas omatoimisesti. Iltapäivällä vieraillaan oliivimuseossa Imperiassa ja nautitaan
lasillinen proseccoa sekä paikallisia herkkuja. Illallinen
hotellissa.

Hintaan sisältyy
• reittilennot turistiluokassa • majoitus kahden hengen
parvekkeellisessa huoneessa • 6 x aamiainen, 1 x kevyt
lounas, 6 x illallinen • ohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut • suomalaisen asiantuntijaoppaan palvelut.
VIELÄ EHDIT:

Senioriopettajien risteily Kirkkoniemestä
Bergeniin 12.–19.5.2021 alk. 2 058 €/hlö

5. päivä Vapaapäivä tai lisämaksullinen retki
Monacoon
Aamiaisen jälkeen vapaa-aikaa tai lisämaksullinen retki
Monacon ruhtinaskuntaan. Tutustutaan kahteen aivan
erilaiseen Monacoon: keskiaikaiseen pääkaupunkiin Monaco-Villeen ja kasinostaan kuuluisaan moderniin Monte
Carloon. Lounas omatoimisesti. Illallinen hotellissa.

Lisätiedot ja varaukset
Lomalinja Oy
p. 010 289 8100
www.lomalinja.fi/senioriopettaja-lehti
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