MATKA ROOMAAN JA VATIKAANIIN 10. – 14.3.2018

Kevään matkalla näemme taidetta pursuavia kirkkoja, vertaansa vailla olevia antiikin ajan
muistomerkkejä ja kulinaristisia nautintoja. Näitä kaikkia voimme poimia kävelemällä
Roomassa keskellä elävää historiankirjaa. Ei ihme, että kaupungille menettää sydämensä
miljoonia matkailijoita vuodessa. Rooman lisäksi tutustumme myös Vatikaanin kaupunkivaltioon, joka pullistelee korvaamattomia taideaarteita. Tervetuloa mukaan ikuiseen kaupunkiin.
Alustava matkaohjelma:
10.3. lauantai
Klo 12.00
Bussikuljetus Tampereelta Helsingin lentoasemalle. Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen
lennon lähtöä.
Klo 16.30
Lähtö Finnairin reittilennolla AY1769 kohti Roomaa, jonne saavumme klo 18.50
paikallista aikaa. Lentokentällä tapaamme suomenkielisen paikallisoppaamme.
Bussikuljetus hotelliin. Majoittuminen ja yhteinen illallinen.

HOTELLI MADISON *** (paikallinen luokitus)
Suuri kaupunkihotelli sijaitsee lähellä päärautatieasemaa. Hotellissa on yliset tilat, baari ja
aamiaishuone. Huoneissa ilmastointi, puhelin, TV, radio, minibaari, tallelokero, äänieristetyt ikkunat ja hiustenkuivain. 130 huonetta.
www.phh.it
11.3. sunnuntai
Rooman nähtävyydet
Aamiainen hotellissa. Tänään lähdemme Rooman kaupunkikävelylle historialliseen
keskustaan. Matkamme hintaan sisältyy kolmen päivän metrolippu. Kierroksen aikana
näemme mm. Espanjalaiset portaat, Pantheonin kirkon, Via Condottin luksus-ostoskadun,
Fontana di Tevin ja Piazza Navonan. Italian pääkaupunki Rooma sijaitsee Tiber-joen
varrella Välimeren rannikolla Italian länsirannikolla. Roomassa, "Ikuisessa kaupungissa",
asuu reilu 2,5 miljoona asukasta. Kaupunki pitää sisällään maailman pienimmän
itsenäisen valtion, Vatikaanivaltion. Rooma on lähes 3000 vuotta vanha ja sen historiaan
kuuluu monia eri aikakausia, ikiaikaista arkkitehtuuria sekä rakennuksia ja
muistomerkkejä paavien ja keisarien valtakausilta. Roomassa pääsee tutustumaan
muinaiseen länsimaiseen kulttuuriin ja arkkitehtuuriin, jota ei muualta juuri löydä.
Kaupungin historiallinen keskusta huokuu vuosituhansia vanhaa elämää ja romantiikkaa.
Vanhojen monumenttien rinnalla elää kuitenkin myös moderni arkkitehtuuri. Kaupungista
löytyy paljon kahviloita, pizzerioita, osterioita ja muita paikkoja, jonne on mukava
mennä istuskelemaan. Kierroksemme kestää n. 2 – 2,5 tuntia ja sen jälkeen nautimme
lounaan.
Iltapäivä vapaata aikaa.

12.3. maanantai
Vatikaani ja Pietarinkirkko
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen suuntaamme suomalaisen paikallisoppaan kanssa
metrolla Vatikaaniin. Tutustumme maailmankuuluun Vatikaanin museoon, jossa on
lukematon määrä taideaarteita. Tunnetuin on Sikstiiniläiskappeli, jossa on
renessanssitaiteilija Michelangelon maalaamat freskot maailman luomisesta ja viimeisestä
tuomiosta. Näemme myös hänen aikalaisensa, Raffaellon maalauksia, mm. Ateenan
koulu. Kierros museossa kestää n.1.5 tuntia. Täältä menemme suoraan kristikunnan
suurimpaan kirkkoon, Pietarinkirkkoon, joka mahtavuutensa ja rikkaan koristelunsa
ansiosta jää varmasti ikuisesti kävijän mieleen. Kirkossa on myös Michelangelon
ensimmäinen Pietà-veistos. Retki kestää noin 4 tuntia.
Kierroksen jälkeen nautimme yhteisen lounaan.
Iltapäivä vapaata.
13.3. tiistai

Vapaa päivä
Aamiainen hotellissa. Vapaa päivä Roomassa. Kaupungissa on upeat ostosmahdollisuudet.
Tyypillisiä ostoksia on erityisesti nahkatuotteet, etenkin kengät, hansikkaat ja laukut.
Lapsille hyviä tuliaisia ovat lelut, joita on hyvin tarjolla Rooman kaupoissa. Trasteveren
pääkatu Viale Trastevere on hyvä paikka monipuolisille ja edullisille ostoksille.
Matkanjohtajan kanssa halukkaat voivat lähteä käymään vaikka Colosseumilla. Rooman
vaikuttavin nähtävyys valmistui vuonna 80 ja sinne on arvioitu mahtuneen noin 50 000
katsojaa. Colosseumin ihmeisiin kuuluivat 80 sisäänkäyntiä, joiden kautta kaikki katsojat
pääsivät muutamassa minuutissa istumapaikoilleen.

14.3. keskiviikko
Kotiin
Aamiaisen jälkeen kuljetus lentoasemalle.
Klo 10.55
Lähtö Finnairin reittilennolla AY1770 Helsinkiin, jonne saavumme klo 15.20.
Bussikuljetus Tampereelle.

Hinta:

875 euroa kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 110 euroa.

Hintaan sisältyy:
- bussikuljetus Tampereelta Helsingin lentoasemalle ja takaisin
- Finnairin reittilennot turistiluokassa
- verot ja viranomaismaksut
- lentokenttäkuljetukset kohteessa
- neljän yön majoitus mainitussa hotellissa
- buffet-aamiainen hotellissa
- kaksi lounasta
- yksi illallinen
- opastettu kaupunkikävely
- opastettu retki Vatikaaniin ja Pietarinkirkkoon
- pakolliset korvakuulokkeet
- sisäänpääsymaksut Vatikaanin museoihin
- kolmen päivän metrolippu Roomassa
- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- muut ruokailut
- ruokajuomat
- matkavakuutus ** suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinta edellyttää minimilähtijämäärää.
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