
Madrid, El Escorial,  
Kaatuneiden laakso ja Toledo 

12.–16.10.2023

MATKAT

Iberian niemimaan keskellä sijaitseva Madrid on erinomainen kulttuurikohde.  
Prado-museo tunnetaan maailmanluokan taidekokoelmistaan. Vilkkaat aukiot ovat 

täynnä baareja ja tapaspaikkoja. Lyhyen bussimatkan päässä on El Escorialin vaikuttava 
luostarikompleksi sekä monumentaalinen Kaatuneiden laakso.  

Toledossa eri uskontokuntien yhteiselo toi muinoin vaurautta ja hyvinvointia.  
Tällä matkalla taide ja kulttuuri ovat vahvasti läsnä. 

 Helsinki–Madrid – 1. päivä,  
torstai 12.10. Lento (Finnair) 
Helsingistä Madridiin klo 
16.50–20.15. Bussikuljetus kes-
kustaan, jossa majoitumme 4 yöksi 
ensimmäisen luokan Radisson Red 
-hotelliin (****). 

 Madrid – 2. päivä,  
perjantai 13.10. Aamiaisen jälkeen 
tutustumme kiertoajelulla Espan-
jan pääkaupunkiin Madridiin.

 Näemme keskustan tärkeimmät 
monumentit, pääkadut ja aukiot. 
Lounaaksi nautimme monenlaisia 
pikkunaposteltavia eli tapaksia es-
panjalaiseen tapaan. Iltapäivällä 
vierailemme Prado-museossa, 
jonka maailmankuuluihin kokoel-
miin kuuluu lukematon määrä van-
hojen mestareiden tauluja ja veis-
toksia. (A, L)

 El Escorial ja  
Kaatuneiden laakso – 3. päivä,  
lauantai 14.10. Retkeilemme 

koko päivän Madridin ulkopuo-
lella. Ajamme ensin El Esco-
rial-luostariin, joka on Unescon 
maailmanperintökohde. Valtavan 
luostarirakennuksen uumenissa 
on kaikkiaan yli 4000 huonetta ja 
mittaamattoman arvokas kokoel-
ma Tizianon, Velázquezin, Tinto-
retton ja monien muiden taiteilijoi-
den maalauksia. Lounaan jälkeen 
jatkamme Kaatuneiden laaksoon, 
joka rakennettiin sisällissodan uh-
rien muistoksi. Monumentti kuk-
kulan laella seisovine risteineen 
jakaa voimakkaasti espanjalaisten 
mielipiteitä edelleenkin, olihan 
Francisco Francon hauta täällä 
vuoteen 2019 asti. (A, L)

 Toledo – 4. päivä,  
sunnuntai 15.10. Vajaan tunnin 
bussimatkan päässä Madridis-
ta sijaitsee kukkulalla kohoava 
Toledo. Alcazarin linna ja sen neljä 
korkeaa tornia on Toledon näkyvin 
maamerkki. Santo Tomé-kirkko 

tunnetaan El Grecon kuuluisas-
ta maalauksesta Kreivi Orgazin 
hautajaiset. Lounas retkellä. 
Palattuamme Madridiin syömme 
päivällisen flamencon tahteja 
kuunnellen. (A, L, P)

 5. päivä, 
maanantai 16.10. Aamiaisen 
jälkeen bussikuljetus Madridin 
kentälle, josta klo 10.15–15.25 
lento (Finnair) Helsinkiin. (A)

Matkan hinta 2.140 e
Lisämaksu yhden hengen  
huoneesta 420 e 
A=aamiainen,  
L=lounas,  
P=päivällinen

Varaukset ja lisätiedot: Katso Olympia Kaukomatkatoimiston matkaohjelma kokonaisuudessaan  
linkistä OSJ:n sivuilta osj.fi. Varaukset suoraan linkin kautta tai Olympia p. 09 6962 770, olympia@olympia.fi
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