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linnat, Langhen
viinitarhat
1.pv 27.3. su Varesen Sacro Monte - Stresa
Lähtö Finnairin suoralla reittivuorolla AY 1751 Helsingistä klo 8.00 . Saapuminen
Milanon Malpensan lentokentälle klo 10.05, jossa oppaamme Silja Tuominen on
ryhmäämme vastassa.
Jatkamme bussilla noin puolen tunnin matkan päähän Lombardian upeisiin
alppijärvimaisemiin.Ajamme Varesen läheisyydessä vajaan 900 metrin korkeuteen
kohoavalle Sacro Montelle, Unescon kulttuuriperintökohteeseen. Huipulla sijaitsevan
kirkon S.Maria del Monte ympärille kasvaneen pikkukeskustan liepeillä nautimme
lounaan upean näköalan omaavassa ravintolassamme. Lounaan jälkeen halukkaat voivat
lähteä jalan laskeutumaan hyväkulkuisia rappusia. 300 metriä alemmaksi. Kaikkiaan n. 2
km pitkä pyhiinvaellustie rakennettiin 1600-luvulla vastauskonpuhdistuksen hengessä
kuvaamaan 14 kappelin avulla Kristuksen elämän eri vaiheita.
Kierroksen jälkeen jatkamme Piemonten maakunnan puolelle, Italian toiseksi
suurimman järven Lago Maggioren rannalle eleganteimpaan jo 1700-luvulla
syntyneeseen lomakeskukseen Stresaan, jossa majoitumme tasokkaaseen perhehotelliin ,
La Palmaan 4 *, 2 yötä.
2.pv 28.3. ma Lago Maggioren risteily – Isola Bella – Isola dei Pescatori
Aamiaisen jälkeen lähdemme veneellä kuuluisille Borromeon saarille. Hotellimme
edustalla sijaitsee kuuluisin Isola Bella. Kreivi Carlo III Borromeo rakennutti 1632
vaimonsa kunniaksi huvimajan, jota ympäröi suurenmoinen barokkipuutarha. Italian
kuuluisimpiin kuuluvan puutarhan 10 järveä kohden laskeutuvaa terassia koristelevat
veistokset ja suihkulähteet sekä harvinaiset kasvit. Teemme opastetun kierroksen
sisätiloissa ja vapaamuotoisen kierroksen puutarhoissa. Jatkamme veneellämme viiden
minuuttin päähän pienelle Isola dei Pescatorelle. Pittoreskin pysyvästi asutun
pikkukylän kapeilla kujilla voi pysähtyä putiikkeihin ja lounastauolle. Vapaa-ajan jälkeen
jatkamme vielä kolmannelle saarelle Isola Madre, jossa kierrämme laajimmassa,
harvinaisten puiden ja pensaiden koristelemassa englantilaistyyppisessä puutarhassa.
Valtavien azalea- ja rhododrendopensaiden keskellä voimme ihailla valkoisten
riikinkukkojen keimailua. Yhteinen hotelli-illallinen.
3.pv.29.3.ti Torino
Aamiaisen jälkeen lähdemme bussillamme autostradaa pitkin kohti Torinoa, jonne
saavumme noin kahden ja puolen tunnin ajon jälkeen. Nousemme bussillamme Torinon
kukkuloille vieraillaksemme yksityisessä 1700-luvun villassa, jota ympäröi ihastuttava
satojen ruusujen puutarha. Nautittuamme lounaan jatkamme viereiselle kukkulalle

ihailemaan alhaalla Po-joen laaksossa levittäytyvää kaupunkia sekä Supergan mahtavaa
kirkkoa, jossa on Piemonten-Sardinian Kuningaskunnan hallitsijasuvun Savoian
Mausoleumi. Maailmankuulu arkkitehti Corbusier ylisti Po-jokilaaksossa levittäytyvää
Torinoa mahtavan Alppivuoriston edustalla maailman kauneimmaksi. Majoitumme
kävelykeskustan liepeillä sijaitsevaan Torinon yksityishotelliin Best Western Genova,
4 * , 4 ,yötä. Teemme kävelykierroksen historiallisen keskustan eleganteille
kävelykaduille ja aukioille kuten Piazza San Carlo ja Piazza del Castello, joiden
pylväskäytävät ja historialliset kahvilat luovat yhä aristokraattisen tunnelman, päättäen
roomalaisajan Torinon kaupunginmuuriin ja teatteriraunioihin. Näemme myös Torinon
kuuluisan barokkitaiteen helmen S.Lorenzon kirkon, joka rakennettiin alunperin
Sindonan, Kristuksen käärinliinan, maailman tutkituimman arkeologisen jäännöksen,
säilytyspaikaksi sekä sen nykyisen sijaintikappelin Tuomiokirkossa, jossa on oli v.2010
viimeisen kerran esillä. Ilta vapaata pysähtyä aperitiiville tai pistäytyä elegantteihin
liikkeisiin ostoksille.
4pv.30.3. ke Egyptiläinen Museo
Aamupäivällä vierailemme maailman vanhimmassa ja toiseksi suurimmassa, viisi vuotta
sitten upeasti restauroidussa maailman vanhimmassa ja toiseksi suurimmassa
Egyptiläisessä Museossa. Museon egyptologin opastaman parin tunnin mielenkiintoisen
kierroksen aikana saamme tutustua tämän yli 37000 esinettä käsittävän kokoelman
helmiin, jotka havainnollistavat eri tavoin egyptiläisten ajattelua ja kulttuuria.
Yhteinen illallinen.
5 pv.31.3.to La Venaria – Stupinigi metsästyslinnat
Torinon liepeillä kohoaa poikkeuksellisen näyttäviä, absoluuttisen yksinvaltiuden
symboleina 1600-1700-luvuilla syntyneitä, vapaa-ajan viettoon ja edustamiseen
tarkoitettuja residenssejä. Savoian kuningashuoneen rakennuttamat runsaan 10 km päässä
keskustasa sijaitsevat metsästyslinnat La Venarina ja Stupinigi kuuluvat v.sta 1997 myös
Unescon maailman kulttuuriperintölistalle. 1600-luvun lopulla syntynyt Venaria Reale oli
Savoian Versailles, joka ei ollut vain metsästykseen, tanssiaisiin ja näyttäviin
juhlatilaisuuksiin rakennettu palatsi, vaan laajojen puutarhojen sekä hevosten jalostukseen
että riistan tuotantoon suunnitellun puiston ympäröimä urbanistinen kokonaisuus.
Syksyllä 2017 siellä järjestettiin viikon G8 kokoustilaisuus. Lounaan jälkeen
vierailemme‘vaatimattomammin’ pelkäksi metsästyslinnaksi syntyneeksi rakennuksi
Stupinigissa, joka on ympäröivine puutarhoineen kuuluisan torinolaisen arkkitehdin
Filippo Juvarran ylistyslaulu Savoian metsästysharrastuksille.
6 pv.1.4. pe Le Langhen viinialue –Pollenza- Barolo – Alba
Päiväretki Torinon eteläpuolelle Italian parhaimpien viinien Le Langhen alueelle,
Unescon maailman luontoperintölistan maisemiin. Pysähdymme tutustumaan Pollenzan
jo roomalaisten perustamaan keskukseen, joka oli 1800-luvulla Piemonten-Sardinian
kuninkaan Carlo Alberton laajojen feudaalialueiden hallinnollinen tuotantokeskus. 1300luvulta peräisin oleva linnoitus jälleenrakennettiin uusgoottilaiseen tyyliin, tänään se on
Unescon kulttuuriperinnekohde.Täällä aloitti toimintansa v.2004 Gastronomitieteiden
Yliopisto ensimmäisenä maailmassa samoin kuin Slow Food liike; kuuluisassa Banca del

Vino viinipankissa tallennetaan 2.500m2 laajoissa tiloissa kansallisen enologian
parhaimmistoa.
Maailman punaviinien johtotähti Barolo kasvaa samannimisen viehättävän pikkukylän
sekä lähistön 10 muun kylän silmäähivelevän kauniilla rinteillä samoin kuin sen kanssa
laadusta kilpaileva Barbaresco Tanaro-jokilaakson alajuoksun parilla muulla
paikkakunnalla. Viinikukkuloiden keskellä kohoavat pikkukylät ja keskiaikaiset linnat
antavat seudulle erityisen kulttuurileiman. Keskellä sijaitsee Alban maineikas ja elegantti
pikkukaupunki. Paitsi viinistään seutu tunnetaan pähkinöistään (Ferrero), juustoistaan ja
ennen kaikkea maailmankuulusta valkoisesta tryffelistään, jonka kansainväliset markkinat
ovat parhaimmillaan loka-marraskuussa. Vierailemme pitkän, 1500-luvulle juontavan
historian omaavassa Castello di Verdunossa, jonka 1700-luvulla Juvarran suunnittelema
päärakennus siirtyi 1800-luvulla Savoian kuningashuoneelle. Historiallisen
viinikellarikierroksen jälkeen nautimme lounaan talon viinien kera. Lopuksi pysähdymme
vielä Albaan, jossa vapaa-aikaa vierailla mm. herkkuliikkeissä. Paluu illaksi hotelliin.
7 pv. 2.4. la Torino – Malpensa
Lähdemme paluumatkalle kohti Malpensan lentokenttää, josta klo 19.00 Finnairin
suoran lento Helsinkiin. Matkan varrella ennen lentokentälle saapumista nautimme vielä
lounaan. Lounaan jälleen jatkamme Malpensan kentälle. Saavumme Helsinkiin klo
22.55.
Tarkemmat tiedot hotelleista :

Hotelli La Palma ****
Tarkemmat tiedot web-sivulla www.hlapalma.it
BW Plus Hotel Genova
Tarkemmat tiedot hotellista:
www.albergogenova.it
HINTA
HINTAAN
SISÄLTYY

1995 euroa/ 2 hengen huone/henkilö
320 euroa/ 1-hengen huoneen/ lisämaksu
Finnairin suorat reittilennot Helsinki – Milano Mxp –
Helsinki, turistiluokassa
majoitus matkaohjelmassa mainituissa hotelleissa 4 *
buffet-aamiainen hotelleissa
matkaohjelmassa mainitut ateriat, 7 ateriaa
matkaohjelmassa mainitut bussikuljetukset ja
sisäänpääsymaksut
Silja Tuomisen opaspalvelut
lentokenttäverot, majoitusverot sekä arvonlisävero

Tämän matkan toteuttavat CWT Kaleva Travel ja Matka-Rasila Oy yhteistyössä.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Vastuullinen matkanjärjestäjä on CWT Kaleva Travel.
Matka toteutetaan minimi jos on 12 osallistujaa.

