EEVA-LEHDEN SALAINEN VENETSIA 22.-27.3.2018

Venetsian ilmapiiri on kiehtova. Siellä on paljon nähtävää
ja koettavaa. Valitettavan moni matkailija ehtii
tutustumaan vain Dogen palatsiin ja Markuksen kirkkoon.
Eeva-lehden matkasarjassa kaupunkien salaisuudet FT
Liisa Väisänen avaa sinulle portit tuntemattomimpiin
kulmiin, paikkoihin, joihin et itse osaisi mennä tai et ehkä
koskaan pääsisikään. Anna Venetsian kiehtoa ja lumota,
kuten se on tehnyt vuosisatojen ajan lukuisille
matkailijoille, mutta tällä kertaa näyttämällä sinulle myös
piilotetut kasvonsa.

Liisa Väisänen

Tuula Kanninen

Alustava matkaohjelma:
22.3. torstai
Tervetuloa Venetsiaan
Klo 12:00
Lähtöselvitys Helsinki-Vantaan lentoaseman ykkösterminaalissa (T1).
Klo 14:00
Lufthansan lento Frankfurtiin, jonne saapumisaika klo 15:40.
Klo 16:40
Jatkolento Frankfurtista Venetsiaan, jonne saapuminen klo 17:55. Venekuljetus
Venetsian lentokentältä Venetsian keskustaan. Venetsian lentoaseman
terminaalista on n. 800 m kävely venelaituriin. Venetsian keskustassa vene
pysähtyy Cornoldin pysäkillä, josta on n. 800 m kävely All’Angelo hotelliin.
Muistathan, että Venetsiassa on paljon portaita ja siltoja. Varaa matkalaukkuusi
vain sen verran tavaraa, kuin jaksat kantaa. Majoittuminen hotelliin.
Tervetuloillallinen paikallisessa ravintolassa lähellä hotellia.

Hotel All’Angelo ***+ (paikallinen tähditys ****)
San Marco 403, Venetsia. Puh. +39 041 5209299 www.allangelo.it
Hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla, n. 150 m päässä Markuksen aukiolta.
Klassiseen tyyliin sisutettu hotelli, jossa oleskelutila vastaanoton yhteydessä,
ilmainen wi-fi aulassa. 56 huonetta, joissa kylpyhuone, hiustenkuivain, tv,
ilmastointi, talletus.
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23.3. perjantai
San Giorgio Maggioren saari ja Borgesin labyrintti
Aamiaisen jälkeen lähdemme retkelle San Giorgio Maggioren saarelle. Siellä on
edessämme yllättävä näky kivisessä Venetsiassa. Fondazione Cinin tiloissa on
nimittäin 3000 puksipuusta tehty Borgesin labyrintti. Se on tehty argentiinalaisen
Borges kirjailijan kunniaksi hänen teoksensa inspiroimana. Saarella
vieraillessamme käymme myös Benediktiiniläisten luostarissa sekä Palladion
suunnittelemassa Pyhän Yrjön kirkossa ja ihastuttavalla Chiostro degli Allori
sisäpihalla. Paluu takaisin Venetsian keskustaan ja lounas.
24.3. lauantai
Dogen palatsi
Aamiainen hotellissa. Tänään teemme retken Dogen palatsiin, mutta emme mitä
tahansa retkeä tai kierrosta. Dogen palatsi on täynnä salaisia käytäviä, kapeita
kujia, salaovia ja kidutushuoneita. Palatsissa on jopa sellaisia huoneita, joiden
olemassaoloa ei voi havaita millään palatsin ulkopuolelta. Kierroksella näemme
myös havainnollisesti, kuinka Casanova pääsi pakenemaan palatsista. Lounas
päivän aikana.
25.3. sunnuntai
Cannaregion alue
Aamiaisen jälkeen lähdemme vesibussilla Cannaregion alueelle, joka on vanhaa
juutalaisaluetta. Siellä sijaitsee Euroopan ensimmäinen ghetto. Käymme sisällä
Venetsian juutalaisessa museossa ja näemme, kuinka alueella on yhä viisi
synagogaa jäljellä. Pysähdymme paikallisessa kahvilassa ja maistamme kolmion
muotoisia orecchiette di Amman, Hamanin korvat leivonnaisia. Samalla alueella
on myös Chiesa della Madonna dell’Orton kirkko, johon on haudattu Venetsian
taiteen suurimpiin nimiin kuuluva Tintoretto. Käymme taiteilijan haudalla.
Kierroksen aikana ohitamme myös hänen kotitalonsa, casa di Tintoretton.
Näemme ulkoapäin Maria Magdalenan kirkon, jonka julkisivussa on
vapaamuurareiden symboleja. Kirkko on muutenkin erikoinen, onhan se
pohjakaavaltaan ympyrän mallinen. Lounas paikallisessa ravintolassa.
26.3. maanantai
Casino Venier ja Squero di San Trovason gondolit
Aamiainen. Viihteellinen Venetsia avautuu meille vierailulla vanhaan Casino
rakennukseen Casino Venier. Vanha kasinorakennus on nykyisin Alliance
Francaise kulttuurikeskuksen käytössä, mutta he avaavat ovensa meille.
Nautimme kevyen lounaan Canal Grande-kanaalilla sijaitsevassa kolmikerroksisessa 1600-luvulta peräisin olevassa aatelispalatsissa. Tutustumme
palatsin saleihin, jonka jälkeen syömme kevyen lounaan kuohuviinin kera
palatsin puutarhassa (säävaraus, huonolla säällä lounas palatsin salissa).
Lounaan jälkeen suuntaamme Squero di San Trovasoon, jossa pääsemme
seuraamaan vaihe vaiheelta, kuinka gondoli tehdään.
27.3. tiistai
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Kävely läheiselle Cornoldin pysäkille, josta
venekuljetus Venetsian lentokentälle.
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Klo 10:20
Klo 13:20

Lufthansan lento lähtee Venetsiasta ja saapuu Frankfurtiin klo 11:45.
Lufthansan jatkolento Frankfurtista Helsinkiin, jonne saapumisaika klo 16:45.

Matkan hinta:
1525 €/hlö/ kahden hengen huoneessa
1725 €/hlö/ yhden hengen huoneessa
1825 €/hlö/ kahden hengen huone yhden käyttöön
Matkaan sisältyy:
- Lufthansan lennot Helsinki – Frankfurt – Venetsia – Frankfurt – Helsinki
turistiluokassa
- viiden yön majoitus All’Angelo hotellissa
- venekuljetus omalla veneellä Venetsian lentokentältä hotellin lähimmälle
pysäkille ja takaisin lentokentälle
- 1 laukku/matkustaja lentokenttäkuljetuksilla
- matkaohjelman mukaiset ateriat (5 aamiaista, 4 lounasta ja 1 illallinen
ruokajuomalla, leivos)
- vesibussiliput 23.3. ja 25.3.
- matkaohjelman mukaiset retket ja sisäänpääsymaksut
- kuulokkeet neljänä retkipäivänä
- lentokenttäverot, paikalliset verot ja arvonlisävero
Suomenkielinen opastus FT Liisa Väisänen
Matkaemäntänä Tuula Kanninen
Lisämaksusta:
- muut ateriat kuin ohjelmassa mainittu
- 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 matkaohjelman lopussa.

Lisätiedot ja varaukset:

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy
info@resviaria.com
puh. 050 354 3063/ Jaana Sinisalo tai 0440 477 070
www.resviaria.com
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