
 

ATENEUMIN YSTÄVIEN MATKA 

ITALIAAN: ROOMA – FIRENZE – VENETSIA 7. – 14.10.2017 

 
 

Ikuinen Rooma, renessanssikaupunki Firenze ja ainutlaatuinen Venetsia valloittavat jälleen kerran 

Italian ystävien sydämet. Seitsemän kukkulan Rooma on taiteesta ja historiasta kiinnostuneiden 

loputon aarreaitta. Matkalla Firenzeen pysähdymme mielenkiintoisessa Il Giardino dei Tarocchi-

veistospuistossa. Tieteen ja taiteen koti, Firenze tulee tutuksi kävelykierroksella kaupungin kompaktilla 

keskusta-alueella. Vierailu Uffizin taidegalleriassa on yksi matkan kohokohdista. Matkan lopussa 

vierailemme unohtumattomassa Venetsiassa, jossa taideaarteita ja nähtävää on tarjolla lähes 

jokaisessa kadunkulmassa. Joka toinen vuosi järjestettävä Venetsian biennaali on avoinna matkan 

aikana. Lähde mukaan matkalle taideaarteiden Italiaan. 

 

Alustava matkaohjelma: 

 

7.10. lauantai  Rooma 
 Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. 

Klo 06.00 Lähtö Lufthansan reittilennolla Müncheniin kautta Roomaan. Münchenissä 

 koneenvaihto. 

Klo 10.55 Saavumme Roomaan, jossa suomenkielinen oppaamme on meitä vastassa. 

Lähdemme suoraan kentältä noin tunnin kestävälle kaupunkikiertoajelulle Rooman 

keskustaan. Kierroksen aikana saamme hyvän yleiskuvan Rooman tärkeimmistä 

nähtävyyksistä, näemme bussista käsin mm. Colosseumin, Vatikaanin omistuksessa 

olevat kirkot. S. Giovanni, Laterani- ja Santa maria Maggioren, jotka ovat katolisten 

tärkeitä pyhiinvaelluskirkkoja. Liikennejärjestelyjen puitteissa ajamme myös Via Veneton 

alueelle, Tiber-joen rantaa pitkin, jossa sijaitsee mm. Castel S’ Angelo-linna. 

Kierros päättyy hotelliin.  Bussi ei välttämättä pääse aivan hotellin eteen.  

 

 
 HOTELLI PRISCILLA *** (paikallinen luokitus) 

Viehättävä turistiluokan hotelli hyvällä paikalla Rooman keskustassa. Hotellissa on 

vastaanotto, aula, ravintola Taverna Priscilla, joka on auki iltaisin. 47 kodikkaasti 

sisustettua huonetta. www.hotelpriscilla.it  

 

8.10. sunnuntai   Rooma 
 Aamiainen hotellissa. Omaa ohjelmaa Roomassa. 

 

9.10. maanantai  Veistospuisto ja Firenzeen 
n. klo 10 Aamiaisen jälkeen otamme tavarat mukaan ja matkamme jatkuu kohti Firenzeä. 

Ajamme ensin Pescia Fiorentinaan, jossa sijaitsee mielenkiintoinen Il Giardino dei 
Tarocchi-veistospuisto. Puisto aukeaa klo 14.30, joten lounastamme matkan varrella 

ennen puistoon saapumista. Taiteilijan omasta toiveesta puistossa kierretään omaan 

tahtiin. 

Klo 16.30 Jatkamme matkaa kohti Firenzeä, jonne saavumme n. klo 19.30 liikenteestä riippuen. 

 Bussi ei välttämättä pääse aivan hotellin eteen. 



 

 

 

 

 

 

  
 HOTELLI LE DUE FONTANE *** (paikallinen luokitus) 

Hotelli sijaitsee yhdellä Firenzen tunnetuimmalla renessanssiajan aukiolla 1700-luvun 

palatsissa. Vastaanotto uusittu, aamiaishuone baarin yhteydessä, baari on auki myös 

yleisölle. Buffet-aamiainen. 57 yksinkertaisesti sisustettua huonetta, joissa 

kokolattiamatto tai puulattia. Osa huoneista uusittuja. www.leduefontane.ti  

 

10.10. tiistai  Firenze ja Uffizin taidegalleria 
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä tutustumme Firenzen keskustaan kävellen. 

Aloitamme kierroksemme kuuluisalta tuomiokirkon aukiolta, jota hallitsevat kaupungin 

upeimmat rakennukset – itse tuomiokirkko Santa Maria del Fiore, Giotton kellotorni sekä 

kastekappeli. Täältä jatkamme raatihuoneelle, pitkin Via de Calzaioli-katua, jonka varrella 

sijaitsevat liikkeet antavat hyvän kuvan kaupungin hienostuneesta eleganssista. 

Raatihuoneen aukiolla voimme ihailla renessanssitaiteilijoiden mestaritöitä – Cellinin, 

Ammanatin ja Michelangelon patsaat keräävät ympärilleen ihailijoita. Käymme myös 

kuululla Ponte Vecchion sillalla, kulta- ja hopeaseppien työpaikalla. Kierroksen aikana 

tulevat myös tutuiksi keskustan muut kauniit aukiot, tärkeimmät ostoskadut ja torit.  

 

Lounaan jälkeen vierailemme Uffizin taidegalleriassa. Se on taiteen ystäville ehdoton 

käyntikohde. Uffizi perustettiin entiseen Medicien työhuoneeseen. Pitkän käytävän varrella 

olevissa huoneissa on taidetta kronologisessa järjestyksessä aina 1200-luvulta 1700-

luvulle, joten voimme seurata taiteen kehitystä näiden vuosisatojen aikana. Esillä on mm. 

Giotton, Cimabuen, Massaccion, Botticellin, Leonoardo da Vincin, Filippo Lippin, Rafaellon, 

Caravaggion, Veronesen ja Bellinin maalauksia ja yksi Michelangelon työ. Italialaisten 

taiteilijoiden lisäksi täältä löytyy myös flaamilaisten taiteilijoiden kuten Rubensin ja 

Rembrandtin töitä. Opastettu kierros kestää n. 2 tuntia.  

 

 Ilta vapaata. 

 

11.10. keskiviikko  Kohti Venetsiaa 
N. klo 10 Aamiaisen jälkeen jatkamme bussilla Firenzestä Venetsiaan. Pääsemme bussilla 

Troncheton parkkisaarelle saakka. Ajoaika noin 4 tuntia lyhyen pysähdyksen kanssa. 

Täällä tapaamme oppaamme, joka ohjaa meidät laivalaiturilla ja yksityisveneeseen. 

Taitamme veneellä loppumatkan kohti laguunikaupunki. Vene vie meidät lähimmälle 

pysäkille, josta on hieman käveltävää laukkujen kanssa hotelliin. Majoittuminen n. klo 

14.30. 

 

  
HOTELLI NAZIONALE *** (paikallinen luokitus) 
Keskustassa, rautatieaseman lähellä sijaitseva suurehko venetsialaistyylinen turistiluokan 

hotelli. Hotellissa on vastaanotto, oleskelutilat, aamiaishuone (buffet-aamiainen) ja baari. 

I kerrokseen, jossa vastaanotto, ei hissiä, rappuja. 92 huonetta, joissa tehty 

uudistustöitä. Huoneissa tv, ilmastoiti, tallelokero. www.hotel-nazionale.it 

 



Klo 17.00 Teemme opastetun kaupunkikävelyn Venetsian sydämessä. Kierroksen aikana 

näemme yhden maailman tunnelmallisimmista kirkoista, Pyhän Markuksen basilikan ja 

Markuksen torin muut rakennukset ulkoapäin kuten Campanile-kellotornin, 

Maurilaiskellotornin, prokuraattirakennukset, kirjaston ja Venetsian hallitsijan, herttuan 

pitsipalatsin eli Palazzo Ducalen. Emme unohda tunnettua Huokausten Siltaa, jota pitkin 

Casanovakin aikanaan pakeni vankiloista. Kierros kestää kaksi tuntia.  

 

12.10. torstai – 13.10. perjantai 
 Aamiainen hotellissa. Omaa ohjelmaa. Parhaillaan on menossa Venetsian biennaali. 

 

14.10. lauantai 
 Aamiainen hotellissa. Aamupäivä omaa aikaa vielä ihailla kaunista laguunikaupunkia. 

Klo 15.15 Tapaaminen oppaan kanssa hotellin vastaanotossa ja kävely yksityisveneelle, joka vie 

meidät lentokentälle. Vene jättää lentokentän laivalaituriin, josta kävellen 

lähtöterminaaliin (n. 600 m).  

Klo 18.25  Lähtö LH:n reittilennolla Münchenin kautta Helsinkiin. Münchenissä koneenvaihto. 

Klo 00.30 Saavumme Helsinkiin seuraavan vuorokauden puolella.  

 

 

  *************************** 

 

   

 

Hinta: 1.660 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa   

  

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 537 euroa. 

 

Hintaan sisältyy: 

- Lufthansan reittilennot turistiluokassa 

- verot ja viranomaismaksut 

- bussi- ja vesibussikuljetukset ohjelman mukaan 

- kahden yön majoitus Roomassa mainitussa hotellissa 

- kahden yön majoitus Firenzessä valitussa hotellissa 

- kolmen yön majoitus Venetsiassa mainitussa hotellissa 

- aamiaiset hotelleissa 

- kaksi lounasta 

- sisäänpääsy veistospuistoon ja Uffizin taidegalleriaan 

- suomenkielisen oppaan palvelut kohteessa 

- arvonlisävero 

 

Hintaan ei sisälly: 

- muut ruokailut 

- ruokajuomat 

- pääsyliput ja kuljetukset Venetsian biennaaliin 

- matkavakuutus ** suositellaan ** 

 

 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinnat edellyttävät minimilähtijämäärän. 

 

 

 
 

 
 

Kehräsaari A 212, 33200 Tampere 

Puh. 0440 - 477070   

info@resviaria.com   

www.resviaria.com 

KKV 2107/06/MjMv 

 

 



 
 

 
 
RYHMÄMATKATOIMISTO RESVIARIA OY:N MATKAEHDOT   
Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja heinäkuussa 2009 allekirjoittamia 
yleisiä valmismatkaehtoja, jotka ovat kokonaisuudessaan saatavilla toimistossamme. Matkan erityisluonteen vuoksi sovellamme 
seuraavia erityisehtoja: 
 
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT 
Varausmaksu on 250 euroa/henkilö. Maksaessaan varausmaksun asiakas hyväksyy matkan sopimusehdot. Näin syntyy 
molempia osapuolia sitova sopimus. Loppumaksu erääntyy 15.8.2017. Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos 
matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. 
  
PERUUTUSEHDOT: 
- Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään 14.6., veloitetaan 250 euroa/henkilö. 
- Mikäli matka peruutetaan 15.6. – 6.9., veloitetaan 50 % matkan hinnasta. 
- Mikäli matka peruutetaan 7.9. tai myöhemmin, peritään koko matkan hinta. 
 
MATKUSTAJAN PERUUTUSOIKEUDET: 
Kehotamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan 
sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkistakaa myös oman vakuutuksen peruutusturvaehtokohta, sillä joissakin vakuutuksissa 
korvausmääriä on rajoitettu ja tästä voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen. 
Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapaturma ja hänellä on YVL:n 15§:n 1 mon. 3 kohdan ja yleisten YVE:n 5.1. 
kohdan mukainen oikeus peruuttaa matka, noudatamme näissä peruutuksissa yleensä yleisten valmismatkaehtojen 5.1. kohtaa. 
Tämän valmismatkan erityisluonteen vuoksi sovellamme kuitenkin tästä ehtokohdasta poikkeavia ehtoja. 
 
YVL:n 15§ 2 momentin mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus periä toimistokulujen lisäksi ne maksut, jotka majoitusliike tai 
muu palveluntuottaja perii matkanjärjestäjältä myöhäisen peruutusajankohdan vuoksi. Lääkärintodistus ei pienennä 
peruutuskuluja. Suosittelemme matkavakuutusta. Tarkistakaa matkavakuutuksenne kattavuus. 
 
MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA VÄHÄISEN OSANOTTAJAMÄÄRÄN VUOKSI 
Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1 perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoit-
tautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen 
matkan alkua ja mahdolliset matkustajan jo maksamat maksut palautetaan peruutusilmoituksen jälkeen matkustajan 
ilmoittamalle tilille. Matkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia.  
 
OHJELMANMUUTOKSET 
Pidätämme oikeuden matkaohjelmaan tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Resviaria Oy:llä on oikeus vaihtaa hotelli 
vastaavan tasoiseen tai parempaan hotelliin ilman velvollisuutta hinnanalennukseen tai korvaukseen. 
 
MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU VAHINGOISTA 
Resviaria Oy järjestää vapaa-ajanmatkoja eikä ole vahingonkorvausvelvollinen liikeasioille välillisesti aiheutuvista ongelmista, jos 
esim. matkalta paluu myöhästyy. 

 
KULJETUSYHTIÖN VASTUU 
Lentomatkat tehdään reittilennoilla. Kuljetusyhtiöt ovat vastuussa matkustajista kuljetuksen aikana kuljetusehtojensa 
edellyttämällä tavalla.  
 
MATKUSTAJAN REKLAMAATIOVELVOLLISUUS 
Virheestä, joka voidaan korjata jo matkan aikana, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkanjärjestäjän edustajalle 
kohtuullisessa ajassa siitä kun virhe on havaittu. Matkustajan tulee kyetä näyttämään, että ilmoitus on tehty. Mikäli näin ei 
tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin oikeutettu vetoamaan matkanjärjestäjän suorituksessa olleeseen virheeseen. 
 
PASSI JA VIISUMIMÄÄRÄYKSET 
Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan matkanjärjestäjälle hyvissä ajoin ennen matkan alkua, mikäli hän ei ole Suomen 
kansalainen. Matkalla tarvitaan voimassa oleva passi tai uuden mallinen henkilökortti. Tietoa rokotuksista ja terveystilanteesta 
saat KTL:n nettisivuilta www.ktl.fi ja turvallisuustilanteesta ulkoministeriön nettisivulta www.formin.finland.fi Tämä valmismatka 
on Kuluttajaviraston valmismatkavakuuden piirissä ja vakuus on asetettu Suomessa. 
 
NIMENMUUTOKSET 
Pyydämme teitä ystävällisesti tarkistamaan, että nimenne on kirjoitettu laskuun oikein, sillä lentolippuun tulostuu laskun 
mukainen nimi. Mahdollinen nimen korjaus on ilmoitettava viimeistään loppumaksun yhteydessä. Lentoyhtiö veloittaa 
nimenmuutoksesta 80 euroa. 
 
MATKANJÄRJESTÄJÄSTÄ RIIPPUMATTOMIEN KUSTANNUSMUUTOSTEN VAIKUTUS MATKAN HINTAAN 
Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa matkan hintaa niissä tapauksissa, että matkaohjelmaan ja hintaan sisältyvissä palveluissa 
tapahtuu matkanjärjestäjästä riippumattomia muutoksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lentokustannusten muutokset, 
kohdemaan palvelujen hintojen muutokset tai vastaavat.  
 
RESVIARIA OY:N TOIMISTOKULUT 
Muutoksista peritään toimistokuluina 50 euroa/henkilö. 
 
 
 
 

 



 


