POHJOIS-ITALIAN IHANAT PUUTARHAT 23.-27.4.2018

Keväinen matka tutustuttaa meidät Pohjois-Italian ihastuttaviin puutarhoihin,
järvialueisiin ja palatseihin. Jylhien vuorien suojassa sijaitsee pittoreskeja kyliä ja
iltavalaistuksessa koko rannikko tuikkii kuin rivi jalokiviä. Näemme huikeita
muotopuutarhoja, kauniisti sommiteltuja kukkaistutuksia ja kauniita palatseja.
Como-järven retken lisäksi teemme laiva-juna matkan Sveitsin puolelle.
Asiantuntijana matkalla puutarhasuunnittelija Eija Keckman.
23.4. maanantai
STRESA
Bussikuljetus Tampereelta Helsinki – Vantaan lentoasemalla.
Klo 08:00
Finnairin lento Milanoon, jonne saapuminen klo 10:05 paikallista
aikaa. Suomenkielinen opas on ryhmä vastassa lentoaseman
Eija Keckman
tuloaulassa. Lähdemme lentokentältä kohti Piemonten maakuntaa
ja Gattinaran viinialuetta. Teemme puolenpäivänretken maatilalle, jossa tuottavat mm.
DOCG-tunnuksen saanutta Gattinara-viiniä. Lounaalla tutustumme piemontelaisiin
ruokaerikoisuuksiin maatilan ravintolassa. Lounaan jälkeen jatkamme matkaa Stresan
kylään Maggiore järven rannalle. Majoittuminen hotelliin ja illansuussa pieni kävely Stresan
keskustassa. Stresa sijaitsee n. 1500 m korkean Mottarone-vuoren suojassa.
Rantabulevardin varrella on tyylikkäitä hotelleja ja heti bulevardin takana on Stresan
keskusta pikkukujineen ja kauppoineen.

Hotel Boston *** (paikallinen luokitus)
Viale Duchessa di Genova 13, Stresa
www.hotelbostonstresa.com
Hotellista on 100 m Maggiore järven rannalle ja 5 minuutin kävelymatka Stresan
keskustaan. Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, TV, ilmainen wi-fi, ilmastointi,
talletus. Hotellissa on aamiaishuone ja tv-lounge.
24.4. tiistai

BORROMEO-SAARET JA VILLA TARANTON PUUTARHA
Aamiainen. Kävelemme lyhyen matkan Stresan satamaan ja nousemme
moottoriveneeseen, joka vie meidät vierailulle Borromeo-suvun saarille. Tutustumme ensin
Isola Bella-saareen ja Borromeo-suvun upeaan barokkipalatsiin. Teemme opastetun
kierroksen palatsin saleissa ja kuulemme Borromeo-suvun vaiheista, jotka liittyvät myös
maailmanhistoriaan. Palatsikierroksen jälkeen tutustumme palatsin teatraaliseen
puutarhaan. Huikea terassipuutarha koostuu kukkaistutuksista, patsaista ja
suihkulähteistä. Puutarhan istutusten lomassa tepastelee valkoisia riikinkukkoja. Isola Bella
saarelta jatkamme viereiselle Isola dei Pescatori-saarelle, joka on pieni maalauksellinen
kalastajakylä kauppoineen ja ravintoloineen. Täällä nautimme maittavan kalalounaan.
Lounaan jälkeen vene kuljettaa meidät Pallanzassa sijaitsevaan upeaan Villa

Taranton puutarhaan. V. 1931 skotlantilainen kapteeni Neil McEacharn osti huvilan ja
siihen kuuluvan puiston Sant’Elian markiisittarelta ja ryhtyi luomaan puutarhaa, joka on
esteettisyydessään ja monipuolisuudessaan vertaansa vailla. Puutarhan alueella on yli
20.000 lajiketta, myös yli tuhat ulkomaista harvinaisuutta ja se on ollut avoinna yleisölle
vuodesta 1952 lähtien. Vierailun jälkeen matka jatkuu veneellä ohi kauniin Santa Caterina
del Sasson luostarin. Legenda kertoo, että sen rakennutti 1170 –luvulla rikas kauppias
Alberto, joka joutui veneineen kovaan myrskyyn järvellä. Hädissään Alberto pyysi apua
Pyhältä Katarinalta ja lupasi rakentaa kirkon pyhimyksen kunniaksi, mikäli hän pelastuu.
Rukous kuultiin ja Alberto rakennutti kirkon, joka myöhemmin siirtyi eri veljeskuntien
omistukseen. Pieni valokuvaustauko laivalta käsin jonka jälkeen paluu takaisin Stresaan.
25.4. keskiviikko
COMO-JÄRVI JA VILLA CARLOTTAN PUUTARHA
Aamiainen. Tänään ajamme bussilla toiselle Pohjois-Italian upealle järvelle, Comolle.
Comolla vierailemme Villa Carlottan palatsissa Tremezzon kylän tuntumassa järven
länsipuolella. Villan upea sijainti takaa mahtavan näköalan järven toisella puolella
sijaitsevaan Bellagion kylään ja myös järveä ympäröiville vuorille. Villa on rakennettu
1600-luvun loppupuolella markiisi Giorgio Clericin toimesta ja sen kahdessa yleisölle auki
olevassa kerroksessa on näytteillä arvokkaita taidetöitä kuten mm. Hayezin Julia ja Romeo
maalaus. Vierailumme kohdistuu Villa Carlottan upeaan botaaniseen puutarhaan, josta
löytyy yli 150 eri kukkalajia atsaleoista, alppiruusuihin, kamelioihin ja sitruunapuihin.
Tremezzosta jatkamme bussilla matkaa kohti järven ns. pääkaupunkia Comoa. Yhteinen
lounas Comossa. Keskustan tunnettuja nähtävyyksiä ovat mm. 1000-luvulla rakennettu
tuomiokirkko San Fedelen basilica ja Alessandro Voltan museo. Aivan järvenrannassa
olevalta keskusaukiolta lähtevät kujat, joiden varrella on paljon pieniä putiikkeja. Como on
tunnettu mm. silkkikutomoistaan, joten aitoja Comon tuliaisia ovat silkkihuivit. Paluu
tilausbussilla takaisin Stresaan myöhään iltapäivällä.
26.4.torstai

Klo 11:00
Klo 14:30

LAGO MAGGIOREN RISTEILY JA SADAN LAAKSON JUNAMATKA
Aamiainen. Kokopäiväretkellä saamme nauttia Maggiore järven postikorttimaisista
maisemista sekä sadan laakson junamatkasta.
Reittilaiva lähtee Stresan satamasta ja sillä seilaamme järven pohjoisnurkkaan Sveitsin
puolelle Locarnoon. Laivamatka kestää n. 3,5 h ja matkan aikana nautimme lounaan.
Saapuminen Locarnon satamaan. Pysähdys kestää reilun tunnin, jonka aikana
piipahdamme kameliapuutarhaan. Jatkamme matkaa junalla ns. sadan laakson reitille, joka
on tunnettu vehreistä maisemistaan, vesiputouksistaan ja jylhistä vuoristaan.
Domodossolassa vaihdamme junaa paikallisjunaan ja saavumme takaisin Stresaan
n. klo 18.35.

27.4. perjantai
MILANO
Aamiaisen jälkeen otamme matkatavarat mukaan ja lähdemme bussilla Milanoon,
Lombardian maakunnan pääkaupunkiin ja koko Pohjois-Italian tärkeimpään kauppa- ja
teollisuuskaupunkiin. Bussikiertoajelun aikana näemme modernia Milanoa Piazza
Repubblica-aukion ympäristössä. Täällä sijaitsevat 1950-60-luvuilla rakennetut
pilvenpiirtäjät, mm. Pirelli-talo sekä monien tärkeiden yritysten toimitalot. Milanon
ydinkeskustassa teemme kierroksen tuomiokirkkoaukion ympäristössä. Vierailemme
Milanon tuomiokirkossa, Duomossa, joka edustaa puhtainta goottilaista tyyliä Italiassa.
Lukemattomat patsaat ja pilarit sekä mystistä valoa sisälle kirkkoon heijastavat lasiikkunat jäävät vaikuttavana näkynä kävijän mieleen. La Scala-aukiolle johtavaa Viktor
Emanuelin gallerikäytävää kutsutaan "Milanon olohuoneeksi", sillä sen varrella on useita

Klo 19:00

Hinta

suosittuja terassikahviloita ja ravintoloita. La Scalan aukiolla näemme maailman ehkä
kuuluisimman oopperatalon. Kierroksen jälkeen lounas ja iltapäivällä siirtyminen
bussilla Milanon Malpensan lentokentälle.
Finnairin lento lähtee Milanon kentältä ja saapuu Helsinkiin klo 22:55.
Bussikuljetus Tampereelle.

edellyttää vähintään 20 matkustajaa
1260 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa alkaen Helsingistä
1299 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa alkaen Tampereelta
Yhden hengen huoneen lisämaksu on 95 €. Yhden hengen huone parvekkeella lisämaksusta
123 €. Yhden hengen huone parvekkeella ja järvinäkymällä 149 €.

Hintaan sisältyy:
- bussikuljetus Tampere – Helsinki-Vantaan lentoasema - Tampere
- Finnairin lennot turistiluokassa Helsinki – Milano – Helsinki
- lentokenttäverot ja – maksut
- neljän yön majoitus Boston hotellissa
- 4 aamiaista, 5 lounasta sis. vesi ja lasi viiniä
- matkaohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
- suomenkielisen oppaan palvelu matka ajan alkaen Milanon lentokentältä, päätyen
Milanon kentälle
- Stresan kaupunkivero ja arvonlisävero
Asiantuntijana puutarhasuunnittelija Eija Keckman.
Hintaan ei sisälly:
- illalliset
- juomarahat
- matkavakuutus **suositellaan**
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat
ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja
ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista
erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Matkaehdot tämän ohjelman lopussa.

Lisätiedot ja varaukset:

Kehräsaari A 212, 33200 Tampere
Puh. 0440 - 477070
info@resviaria.com
www.resviaria.com
KKV 2107/06/MjMv

