Rooman adventti

4.12 – 8.12.2021

Matkaoppaana Italian asiantuntija Silja Tuominen
Matkaemäntänä Hanna Ekola
4.12.2021 la

5.12.2021 su

Helsinki - Rooma
Lähtö Finnairin suoralla reittilennolla AY 1769 Helsingistä klo 16.10
Roomaan, jonne saavutaank lo 18.35.
Opas on ryhmää vastassa Rooman lentokentällä.
Bussikuljetus Rooman historiallisen keskustan sydämessä arvokkaalla
Piazza Farnesella sijaitsevaan Pyhän Birgitan luostarihotelliin
Casa di S.Brigida. Yhteinen tutustumisillallinen Siljan ja Hannan
johdolla.
Kapitoliumin Museot
Vietämme aamupäivän maailman vanhimmassa julkisessa museossa
Kapitoliumin kukkulalla,
koko Rooman Imperiumin tärkeimmän Jupiterin temppelin
sijaintipaikalla. Edelleen Rooman kaupungintalona toimiva
keskiaikainen
Senaattorin Palatsi hallitsee Michelangelon suunnittelemaa
Piazza del Capidoglioa.
Kapitoliumin museoiden arvokkaiden salien laajojen
kokoelmien huipentumia ovat paitsi Rooman Susi, Markus
Aureliuksen ratsastajapatsas ja Jupiterin temppelin
2600 vuoden takaa säilynyt perusta kuuluisimmat roomalaisen
veistostaiteen hahmot. Kierroksemme huipentuu Forum Romanumille
avautuvaa ainutlaatuiseen näköalaan. Lounas.
Illalla ONNEKSI OLET Hanna Ekolan lämmin ja
valoisa musiikkihetki ystävyydestä, rakkaudesta ja matkalla
olemisen merkityksestä luostarin kirjastossa.

6.12.2021 ma

Historiallisen keskustan kävelykierros Caravaggion jäljillä
Aamiaisen jälkeen kiertelemme historiallisen keskustan kävelykaduilla
ja kauneimmilla aukioilla pistäytyen ihailemaan mm. antiikin Rooman ’
helmiä Pantheonia, gotiikan merkittävintä kirkkoa S.Maria Sopra
Minervaa ja Pyhän Ignazion kirkon barokkiloistoa. Ensimmäisen uuden
ajan kuvataiteilijan Caravaggion elämä Roomassa 1597-1605 liittyi
samoihin kortteleihin joissa näemme myös hänen hienoja
alttaritaulujaan kolmessa eri kirkossa. Yhteinen Itsenäisyyspäivän
lounas.

SININEN JA VALKOINEN – Hanna Ekolan
lämmin ja jouluinen itsenäisyyspäivän ja adventtiajan
musiikkihetki luostarin kirjastossa.
7.12.2021 ti

Napoli
Aamiaisen jälkeen lähdemme puolentoista tunnin junamatkan päähän
Napoliin.
Kiertelemme vanhan kaupungin kapeilla kujilla.
Pittoreski tunnelma huipentuu maankuuluihin
jouluseimimarkkinoihin 8.12. vietettävän Marian juhlapäivän
tiimoilla. Napolin vuosisatoja vanha jouluseimiperinne
elää yhä mitä mielikuvituksellisimman
seimeen liittyvän rekvisiitan muodossa, jota vuosittain tullaan
hankkimaan kaikkialta roomalaiskatolisesta maailmasta.
Lounaan jälkeen jatkamme monumentaaliseen keskustaan josta
vapaa-ajan jälkeen palaamme takaisin Roomaan.

VALO VOITTAA – Hanna Ekolan
musiikkihetki valosta ja toivosta luostarin
kirjastossa.

8.12.2021 ke

Rooma - Helsinki
Aamiaisen hotellissa.
Päivä vapaata yhteisestä ohjelmasta.
Iltapäivällä lähdemme Rooman lentokentälle, josta Finnairin
reittivuorolla.
AY1762 Helsinkiin klo 19.30 Saapuminen Helsinkiin klo 00.05.

HINTA

1575 euroa/2-hengen huone/henkilö
225 euroa/1-hengen huone/henkilö

HINTAAN
SISÄLTYY

- Finnairin lennot suorat Helsinki – Rooma – Helsinki,
- majoitus *** luostarihotellissa Rooman keskustassa (4 yötä)
aamiainen luostarihotellissa
lentokenttäkuljetukset kohteessa
matkaohjelmassa mainitut retket sisäänpääsymaksuineen
matkaohjelmassa mainitut ruokailut viineineen (4)
Silja Tuomisen opaspalvelut
lentokenttäverot ja arvonlisäveron

Tämän matkan toteuttavat CWT Kaleva Travel ja Matka-Rasila Oy yhteistyössä.

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on CWT Kaleva Travel.

Matkapaketti toteutetaan kun osanottajia on minimi 10 henkilöä.

