MATKA MALAGAAN JA CORDOBAAN 22. – 26.11.2017

Tervetuloa Malagaan, joka tuoksuu ja maistuu Muscat-viinille, tapaksille ja auringolle.
Malaga on Espanjan kuudenneksi suurin kaupunki ja Andalusian toiseksi tärkein talous- ja
teollisuuskeskus. Malaga erottuu lomakylien joukosta rikkaan kulttuuritarjontansa ansiosta.
Kaupungissa onkin kymmeniä museoita sekä upeita historiallisia nähtävyyksiä. Malagan
renessanssityylinen tuomiokirkko on yksi Espanjan komeimmista ja sen härkätaisteluareena yksi
kauneimpia areenoita. Myös espanjalaiset perinteet kuten flamenco ja härkätaistelut elävät
kaupungissa edelleen. Malaga tunnetaan myös taiteilija Pablo Picasson kotikaupunkina. Hänen
lapsuudenkotinsa Plaza de Mercedillä onkin kunnostettu pieneksi museoksi.
Alustava matkaohjelma:
22.11. keskiviikko
Klo 15.30
Bussikuljetus Tampereelta Helsingin lentoasemalle.
Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen lennon lähtöä.
Klo 20.10
Lähtö Helsingistä Norwegianin reittilennolla Malagaan.
Klo 23.55
Saavumme Malagaan, jossa suomenkielinen oppaamme on vastassa.
Bussikuljetus hotelliin ja majoittuminen.

Hotel Guadalmedina **** (paikallinen luokitus)
Tämä moderni hotelli on Malagan modernin taiteen keskusta vastapäätä, ja se
tarjoaa ilmaisen Wi-Fi:n sekä tyylikkäitä ja ilmastoituja huoneita, joissa on
satelliittikanavilla varustettu taulu-tv. Hotelli on 10 minuutinkävelymatkan päässä
Málagan vanhastakaupungista ja Larios-kadun suosituista kaupoista ja baareista.
La Malaguetan ranta on 2 km:n päässä hotellista. Guadalmedinan kaikissa
huoneissa on yksinkertainen ja tyylikäs sisustus sekä puulattia. Kylpyhuoneessa on
hiustenkuivaaja ja valikoima kylpytuotteita. Hotellissa tarjottava aamiainen on
runsas buffet. www.hotelguadalmedina.es
23.11.

torstai
Kaupunkikierros
Aamiainen hotellissa. Lähtö bussilla opastetulle kaupunkikierrokselle, jonka
kuluessa saamme hyvän yleiskuvan Malagan kaupungista.
Malagan perustivat foinikialaiset jo noin 2000 vuotta sitten, kaupungin pitkä ja
monivaiheinen historia näkyy roomalaisten, maurien ja espanjalaisten
arkkitehtuurissa sekä kaupungin monipuolisessa kulttuuritarjonnassa. Malagan
renesanssityylinen tuomiokirkko on yksi Espanjan komeimmista ja sen
härkätaisteluareena yksi kauneimpia areenoita. Kaupungin yläpuolella kohoaa 130
metriä korkea Gibralfaro, Majakkakukkula, jonne jo foinikialaiset pystyttivät
linnoituksensa. Malagan katedraali - 200 vuoden rakennusurakan jälkeenkään ei
katedraali ole vieläkään aivan valmis - yksi torni puuttuu yhä. Malagan
rantapromenadi on saanut uuden ilmeen ja on suosittu niin paikallisten kuin
vierailijoidenkin keskuudessa.

Picasso museo kuuluu kaupungin suosituimpien ja merkittävien nähtävyyksien
joukkoon. Museon kokoelmat jakautuvat pysyviin kokoelmiin, joissa noin 200
Picasson pojanpojan kautta tullutta teosta, ja väliaikaisiin, joihin kuuluvat lähinnä
muista museoista tulleet lainat. Lisämielenkiintona museossa ovat arkeologiset
löydöt, jotka paljastuivat Palacio de Buenavista -palatsin korjaustöissä mm. hyvin
säilynyt pala vanhaa foinikialaisten muuria. Retken päätteeksi nautimme kolmen
ruokalajin lounaan ruokajuomineen (2 annosta talon viiniä, mineraalivesi).
Ilta aikaa omatoimisesti tutustua kaupunkiin.
24.11.
Klo 09.00

perjantai Cordoba
Aamiainen hotellissa.
Lähdemme kokopäiväretkelle kalifien kaupunkiin Cordobaan. Tutustumme
Cordoban vanhaan kaupunkiin. Sen sokkeloisilla kujilla tunne on kuin myyttisessä
itämaisessa kaupungissa. Kierroksella nähdään mm. arabien aikainen vesipyörä ja
myllyjä, roomalainen silta, Alcázar-linnoitus ja monta muuta menneen maailman
ihmettä nykyajan elämän keskellä. Käymme Cordoban kuuluisassa moskeijassa.
Yli tuhat vuotta vanha mahtipontinen rakennelma sai valtavat mittansa useampien
vallanpitäjien suorittamien laajennusten myötä. Myöhemmin kristityt sijoittivat
sinne oman päätemppelinsä, goottilaisen katedraalin.
Kalifien kaupungista löytyy myös paljon muuta kuin Al-Andalusin loistoa. Julio
Romero de Torres ja hänen kunniakseen perustettu museo, ovat hyvä esimerkki
andalusialaisen monikulttuurisen perinteen vaikutuksesta moderniin taiteeseen
1900-luvun alun Espanjassa. Julio Romero de Torres oli työläinen, taiteen
työläinen, jonka teoksissa yhdistyy arjen realismi, katolilainen symboliikka,
copla–laulajien ja flamenco–tanssijoiden sensuaalisuus ja yhteiskuntakritiikki.
Retkipäivän aikana lounas, joka on Cordoblainen paikallisista erikoisuuksista
koostuva kolmen ruokalalajin menu ruokajuomineen (2 annosta talon viiniä ja vesi,
kahvi). Palaamme illaksi Malagaan hotellille.

25.11.

lauantai
Vapaa päivä
Aamiainen hotellissa. Koko päivä aikaa tutustua kaupunkiin ja sen
kulttuuritarjontaan, lähteä merenrannalle tai vaikkapa tehdä ostoksia Centro
Historicossa, korttelistossa, jonka pääostoskatu sivukatuineen on Calle Marqués
de Larios. Varsinkin kadut Plaza de la Constitución -aukiolta kohti Plaza de la
Mercediä ovat suosittuja ostospaikkoja erilaisten tuotteiden ja käsitöiden osalta.
Alueella on runsaasti mitä erilaisimpia liikkeitä, joista saa vaatteita, kenkiä,
ulkoiluvarusteita, koruja yms. Monet kaupat avaavat ovensa aamulla klo 10 ja
sulkevat klo 21. Siestaa pidetään varsinkin vanhassakaupungissa iltapäivällä
noin klo 14–16. Kaupungin uudella puolella tavaratalot, suuret liikkeet ja
ostoskeskukset eivät pidä taukoa iltapäivällä.

26.11. sunnuntai
Aamiaisen hotellissa.
Klo 11.00
Bussikuljetus Malagan lentokentälle.
Klo 13.45
Norwegianin reittilento Helsinkiin, jonne saavumme klo 19.30. Bussikuljetus
Tampereelle.

Hinta:

839 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 216 euroa.

Hintaan sisältyy:
- bussikuljetus Tampere-Helsinki-Tampere
- Norwegianin reittilennot turistiluokassa
- ruumaan menevä matkalaukku
- lentokenttäverot ja viranomaismaksut
- lentokenttäkuljetukset kohteessa
- neljän yön majoitus hotellissa
- aamiaiset hotellissa
- kaksi lounasta ruokajuomineen
- kuljetukset retkille ohjelman mukaan
- suomeksi opastettu kaupunkikiertoajelu Malagassa
- Picasso museon sisäänpääsy
- suomeksi opastettu retki Cordobaan
- sisäänpääsymaksu Cordoban moskeijaan
- sisäänpääsymaksu Museo Julio Romero de Torresiin
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- muut ruokailut
- matkavakuutus ** suositellaan **

Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinta edellyttää minimilähtijämäärää.
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