FIRENZE

Oppaana Silja Tuominen

Toscanan pääkaupunki Firenze tarjoaa vierailijoilleen upeita elämyksiä.
Maailman kuulut mestariteokset ovat henkeä salpaavaa katseltavaa.
Runoilijat ja kirjailijat ovat kohottaneet Firenzen italian kielen ja kulttuurin
kehdoksi.
Toscanan alueen ruoat ovat eräitä maan parhaita, emmekä voi unohtaa
muotiakaan…
26.2-3.3.2022
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Lähtö Helsingistä Lufthansan reittivuorolla LH 855 Frankfurtiin klo 07.20
jonne saavutaan klo 09.05. Jatkamme LH EN8854 reittivuorolla Firenzeen
klo 12.20, jonne saavutaan klo 13.45.
Silja Tuominen on ryhmää vastassa Firenzen kentällä jatkamme siitä
historiallisessa keskustassa sijaitsevaan hotelliimme Ambasciatoriin, 5 yötä.
Pienen lepotauon jälkeen lähdemme vierailemaan merkittävään goottilaiseen
Santa Maria Novella kirkkoon perehtymään orastavaan renessanssin henkeen
Brunelleschin, Donatellon ja Ghirlandaion taiteen välityksellä.
Yhteinen tervetuloillallinen.
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Uskonnollinen Firenze
Firenzen merkittäviä nähtävyyksiä on tunnettu San Marcon luostari
Sen priori Girolamo Savonarola vaikutti aivan 1400-luvun lopussa
voimakkaasti Firenzen hengelliseen elämään ja politiikkaan kunnes
päätyi polttoroviolle. Luostarin munkkikammioissa näemme
varhaisrenessanssin hienoimman taiteilijan, dominikaanimunkin Fra Angelicon
freskoja Jeesuksen elämästä.
Vierailun jälkeen jatkamme Michelangelon taiteeseen Akatemian Galleriassa,
jossa ovat hänen kuuluisimmat veistoksensa David sekä neljä paavi Julius II
hautamonumenttiin suunniteltua, keskeneräistä Vangittujen hahmoa.
Täältä suuntaamme kohti Tuomiokirkon kupolia, jonka ensimmäinen
renessanssin arkkitehti Brunelleschi suunnitteli 1400-luvun alkupuolella.
Maailmankolmanneksi suurin kirkko ja sen kastekappeli sekä Giotton huikea
kellotapuli hallitsevat historiallista keskustaa marmorilaatoituksin ja veistoksin
koristetuilla mahtipontisilla julkisivuillaan. Täydellisemmän mielikuvan
Firenzen suuruudesta saamme kuitenkin vasta joitakin vuosia sitten
peruskorjatussa Museo del Duomossa, johon on siirretty suurimmat
nähtävyydet, Kastekappelin Paratiisin Portin kullatut pronssipaneelit,

Michelangelon Pietà-veistos, Donatellon dramaattinen puuveistos Maria
Magdalena ja monet muut aarteet. Iltapäivä vapaata.
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Medicien ja Michelangelon jäljillä
Medici-suvun kulta-ajan visuaalinen mielikuva tarjoutuu parhaiten Medici
Palatsin Itämaan Tietäjien kappelin, Cappella dei Rei Magi, freskojen
välityksellä, jotka Bonozzo Gozzoli maalasi 1400-luvun puolivälissä. Ne
dokumentoivat samalla merkittävää Firenzen kirkolliskokousta 1439, jonka
päävieraat, Konstantinopolin Patriarkka Giovanni ja Keisari Giuseppe
Paleologo ovat kuvattu loistavissa juhla-asuissaan.
Medici-suvun kotikirkko San Lorenzo on Brunelleschin suunnittelema
ensimmäinen renessanssikirkko. Medici-kappelissa näemme paitsi
Michelangelon ensimmäisen merkittävän näytteen hänen arkkitehtuuristaan,
vaikuttavimmat hänen veistoksistaan Yö ja Päivä, Aamurusko ja Iltarusko
suvun jäsenten Giuliano ja Lorenzo dei Medicin hautamuistomerkeissä. 400
vuotta hallinneen suvun myöhempien edustajien muistomerkit näemme
näyttävämmässä Suurherttuoiden barokkikappelissa.
Kävelemme lopuksi historiallisen keskustan kujien kautta kuuluisaan
goottilaiseen fransiskaanikirkkoon Santa Croce, suurmiesten hautakirkkoon,
johon on haudattu Michelangelon ohella mm. Galileo Galilei ja Gioacchino
Rossini. Iltapäivä vapaata.
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Uffizi-Galleria
Omistamme aamupäivän maailman merkittävimmälle renessanssin
maalaustaiteen gallerialle Uffici Galleria. Perehdymme varhaisrenessanssin
syntyyn ja sen merkittävimpiin edustajiin kuten Giotto, Piero della Francesca,
Filippo Lippi, Sandro Botticelli ja Raffaello sekä täysrenessanssin mestareihin
Michelangeloon ja Tizianoon. 1600-luvun uuden barokin hengen luoja
Caravaggio päättää katselmuksemme. Yhteinen illallinen toskanalaisessa
kansanravintolassa.
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Chiantin viinialue
Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti etelää Firenzen ja Sienan välillä kohoaville
Chiantin maalauksellisille kukkuloille, Chianti Classico D.o.c.G. viinin
tuotantoalueelle. Saavumme Meleton Renessanssilinnaan jossa saamme
tutustua talon viinituotantoon ja nauttia linnan hienossa salissa yhteisen
lounaan. Paluu illansuussa Firenzeen.

6.pv 3.3 to

Iltapäivälle lähtö Firenzen lentokentälle.
Lähtö Lufthansan reittivuorolla LH 8197 Firenzestä Müncheniin klo 17.15,
jonne saavutaan klo 18.30.
Jatkolento LH klo 19.35 Helsinkiin , jonne saavutaan klo 23.10.
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 12 henkilöä.

HINTA

HINTAAN
SISÄLTYY

1660 euroa/2 hengen huone/henkilö
295 euroa/1 hengen huone/lisämaksu
Lufthansan reittivuorot Helsinki –Frankfurt– Firenze – München
Helsinki
majoitus 2 hengen huoneessa ohjelmassa mainitussa hotellissa
(1 hengen huoneesta lisämaksu)
buffetaamiainen hotellissa
matkaohjelmassa mainitut 3 ateriaa viineineen
matkaohjelmassa mainitut bussikuljetukset, retket ja
sisäänpääsymaksut
opaspalvelut
lentokenttäverot ja arvonlisävero

