SORRENNON NIEMEN KESÄPARATIISIIN

Oppaana Silja Tuominen

LÄNSIMAISEN KULTTUURIN ALKULÄHTEILLE
Sorrennon niemi-Capri-Paestum-Amalfin rannikko - Napoli
1.-7.6.2022

1.PÄIVÄ 1.6.

ke

Helsinki – München - Napoli

Lähtö Helsingistä Lufthansan reittivuorolla LH855 klo 6.30 Müncheniin, jonne saavutaan klo
8.10. Jatkolento 334 lähtee klo 10.10. Saapuminen Napoliin klo 12.05.
Silja Tuominen on ryhmää vastassa Napolin kentällä Lähdemme bussilla laskeutumaan Posillipon
näköalatietä Napolin rantabulevardille jatkaen monumentaalisen keskustan kautta Unescon
maailman luonnonperintömaisemiin Sorrennnon niemelle. Mutkitteleva, oliivipuiden reunustama
rannikkotie johdattelee kohti Sorrentoa ja majoitumme puolivälissä sijaitsevan Vico Equensen
keskustan 4* perhehotelliin Hotel Sporting , 6 yötä. Hotelli sijaitsee Vesuviukselle avautuvalla
korkealla rinteellä, josta pääsee hissillä suoraan hotellin omalle uima-rannalle, jossa voi virkistäytyä
ennen yhteistä illallista.
2.PÄIVÄ 2.6. to

Sorrento

Aamiaisen jälkeen siirrymme bussilla vajaan puolen tunnin matkan päähän Sorrentoon.
Kävelykierros Sorrennon vanhan historiallisen keskustan kujille, jonka päätteeksi vierailemme
sitrustilalla tutustumaan mm. Sitruunasta ja mandariinista valmistettuun limoncelloon. Päivä
vapaata kierrellä ostoksilla keskustan lukuisilla pikkukujilla. Paluu iltapäivällä hotelliin, jossa hotelliillallinen.
3. PÄIVÄ 3.6. pe Paestum
Aamiaisen jälkeen suuntaamme kohti Salernon eteläpuolella sijaitsevaa Paestumia, joka on yksi
Italian tärkeimpiä arkeologisia alueita ja merkittävin kreikkalaiskaupunki Magna Grecian eli SuurKreikan manneralueella. 2500 vuoden takaisesta suuruudesta todistavat kolme ainutlaatuista
doorilaista temppeliä, joista Neptunuksen (Apollonin) temppeliä pidetään doorilaisen kulta-ajan (450
ekr.) täydellisimpänä esimerkkinä ylipäänsä Italian ja Kreikan alueella. Paestumin Museon
harvinaisuuksia on Tomba del Tuffatoren (Sukeltajan hauta) hautamaalaukset, joka on ainut säilynyt
kreikkalainen maalaus Suur-Kreikassa sekä muut hautamaalaukset 2300 vuoden takaa.
Lounaan jälkeen palaamme illaksi hotelliin, jossa voi tutustua keskustan iltapaikkoihin.

4. PÄIVÄ 4.6. la Capri
Aamiaisen jälkeen siirrymme takseilla hotellin alapuolella olevaan Seianon pikkusatamaan, josta
lähdemme kantosiipialuksella n. 45 min. matkan päähän Caprille. Sään salliessa teemme runsaan
tunnin veneretken saaren ympäri mahtavien maisemien lipuessa silmiemme edessä. Palattuamme
ajamme tilausbussilla 300 m. korkeuteen saaren toiseen keskustaan Anacaprille, jossa vierailemme
ruotsalaisen kirjailijalääkärin Axel Munthen huvilalla. Pienen vapaa-ajan jälkeen laskeudumme alas
saaren eleganttiin keskustaan lounaalle, jonka nautimme Caprin maineikkaimpiin kuuluvassa
ravintolassa. Kävelemme muotihuoneiden näyteikkunoiden ohitse Augustuksen puutarhojen
näköalaterassille ihailemaan saaren hienoimpia maisemia. Paluu illaksi hotelliin.
5.PÄIVÄ 5.6. su

Pompei –Napolin Arkeologinen Museo

Aamiaisen jälkeen omistamme päivän Vesuviuksen v. 79 jKr. purkauksessa tuhoutuneelle
Pompeijille. Laajan kävelykierroksen aikana tutustumme hyvin säilyneen kaupungin katuihin,
toreihin, temppeleihin, teattereihin, kylpylöihin sekä viime vuosina yleisölle avattuihin domuksiin,
yksityiskoteihin. Lounaan jälkeen vierailemme vielä maailman merkittävimpiin kuuluvassa
Arkeologisessa museossa. Näemme Vesuviuksen tuhkan alta esille kaivettua, korkeasta elintasosta
todistavaa aineistoa, freskoja, mosaiikkeja, pronssi- ja marmoriveistoksia, hopea- ja lasiesineistöä
ym. Museon nähtävyyksiin kuuluu myös merkittävä roomalaisen Farnese-suvun veistoskokoelma,
joka siirtyi Napoliin suvun viimeisen edustajan avioituessa Espanjan kuninkaan Filip V kanssa.
Paluu illansuussa hotelliin nauttimaan vielä meressä virkistäytymisestä.
6.PÄIVÄ 6.6. ma Amalfi – Ravello
Kokopäivä retki Amalfin rannikon iki-ihaniin maisemiin. Pysähdymme hetkeksi kuvaamaan
Positanon vuorenrinnettä ylös kiipeävää kylää, yhä rannikon maineikkainta lomakohdetta. Jatkamme
keskiaikaisen kuuluisan meritasavallan Amalfiin lahdelle, josta nousemme 300 metrin korkeuteen
Ravelloon, kuuluisien Wagner festivaalien tapahtumakaupunkiin. Vierailemme keskiaikaisen linnan
raunioilla kohoavassa Villa Rufolossa ja sen upeassa näköalapuutarhassa. Yhteisen lounaan jälkeen
vapaata kierrellä paikallisen käsin maalatun keramiikan myymälöissä ja istahtaa katukahvilaan.
Paluu mahtavien maisemien kautta Chiunzin solaan ja Vesuviusta ympäröivälle Napolinlahdelle ja
takaisin hotelliin.
7.PÄIVÄ 7.6. ti Sorrento – Napoli- München – Helsinki
Aamiainen ja vapaata aikaa.
Yhteisen lounaan jälkeen jatkamme lentokentälle, josta lähtö Lufthansan reittilennolla klo 17.35
Müncheniin, jonne saavutaan klo 19.15.
Lähtö Münchenistä eteenpäin 20.15. Saapuminen Helsinkiin klo 23.40.

HINTA

1935/2 hengen huone/henkilö ja 245 euroa/1 hengen
huone/lisämaksu

HINTAAN
SISÄLTYY

Lufthansan reittivuorot Helsinki –München– Napoli –
München- Helsinki,
majoitus 2 hengen huoneessa ohjelmassa mainituissa hotelleissa (1
hengen huoneesta lisämaksu)
buffetaamiainen hotelleissa
matkaohjelmassa mainitut 7 tasokasta ateriaa viineineen
matkaohjelmassa mainitut bussikuljetukset, retket ja
sisäänpääsymaksut
Silja Tuomisen opaspalvelut
lentokenttäverot ja arvonlisävero

Tarkemmat tiedot hotellista www.hotel-sporting.it
Tämän matkan toteuttavat CWT Kaleva Travel ja Matka-Rasila Oy yhteistyössä.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
Vastuullinen matkanjärjestäjä CWT Kaleva Travel.
Lisää tietoa ja kuvia matkasta www.siljatuominen.com
Matka toteutetaan edellyttäen, että ilmoittautuneita on min 15 henkilöä.

