Eeva-lehti
Elena Ferranten Napoli 4.-9.9.2018

Ferranten romaanien Napoli on kovin kahdenlainen. Niissä liikutaan köyhyydessä ja vauraudessa. Se
mitä Ferranten Napoli aina on, se on aito. Tule näkemään ja kokemaan ihmisen makuinen Napoli,
Elena Grecon ja Raffaella Cerullon eli Lenùn ja Lilan tarina ystävyydestä ja rajusta kilpailusta.
Oppaana FT Liisa Väisänen ja matkaemäntänä Tuula Kanninen.
Alustava matkaohjelma:
4.9. tiistai
NAPOLI JA CAFFE GAMBRINUS
Klo 07:50
Lähtö Helsinki – Vantaan lentoasemalta Finnairin lennolla Roomaan, jonne saapuminen
klo 10:15. Liisa Väisänen on ryhmää vastassa Rooman lentoasemalla. Lähdemme suoraan
lentoasemalta ajamaan kohti Napolia. Pysähdys lounasaikaan Ceprenossa, jossa
maistelemme tuhtia maalaisruokaa. Saapuminen Napoliin ja majoittuminen.
Hotelli Grand Oriente **** (paikallinen luokitus)

Napolin sydämessä sijaitseva hotelli. Santa Chiaran museo ja basilika ovat n. 10 min. kävelymatkan
päässä. Napolin satamaan on 1,5 km. Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, tv, ilmastointi, t
alletus, minibaari, ilmainen wifi. Hotellissa on ravintola ja lounge-baari.
http://www.grandhoteloriente.it/

Iltakävely Napolin sydämessä. Kävelemme Rettifilo-kadulla eli Corso Umbertolla, jossa
kirjan hahmot kiertelivät ikkunaostoksilla ja herkuttelevat pizzalla. Täältä Lila ostaa myös
hääpukunsa. Ohitamme mm. Piazza Municipion, jossa Elenan isä toimi vahtimestarina.
Kierros päätyy historialliseen Grand Caffè Gambrinukseen, jonne Elenakin vie tyttärensä.
Art Nouveau-tyylinen, kristallikruunuinen kahvila on yksi suosituimmista ja vanhimmista
kahviloista Napolissa. Nautimme kahvit napolilaisen sfogliatella leivonnaisen kera
kauniiden maalausten ja patsaiden koristamassa salissa.
5.9. keskiviikko
POZZUOLI JA POSILLIPO
Aamiaisen jälkeen ajamme bussilla Pozzuolin kaupunginosaan, josta on kotoisin tunnettu
italialainen näyttelijätär Sophia Loren. Vierailemme Pozzuolin arkeologisella alueella, jolla
on hyvin säilynyt amfiteatteri Flavio. Pozzuolin vanha osa jouduttiin evakuoimaan maanjäristyksen jäljiltä ja sen tunnelma on pysähtynyt ja jopa aavemainen. Lounas Il Gabbiano
ravintolassa, josta avautuu hienot maisemat Napolin lahdelle. Lounaan jälkeen ajamme
Posillipon alueelle, jonne Michele Solara sijoittaa rikollisesti ansaitsemiaan rahojaan ja
ostaa komean asunnon. Matkalla ohitamme Campi Flegrein kaupunginosan, josta Lila
vuokrasi asunnon odottaessaan poikaansa Rinucciota. Posillipon alue on Napolin

varakkaimpia alueita. Posillion alueella vietettiin myös Lilan ja Stefanon sekä Rinon ja
Pinuccian häitä. Maisemat ovat henkeäsalpaavat ja kaupunkiin päin palatessa pidetään
valokuvaustauko.
6.9. torstai

VOMERO JA RIONE LUZZATTIN VÄRIKKÄÄT KADUT
Aamiainen. Päivä retki vie hienostoputiikkien Vomerolta toisenlaiseen napolilaiseen
arkeen, kaupungin köyhimmille alueille, jossa kapeille kujille talojen väliin on pingotettu
pyykkinaruja. Napolin keskustasta kulkee useampia funicolare-ratoja ylös läheisille
kukkuloille ja nousemmekin funicolarella art deco-tyylisten talojen Vomerolle, jossa
sijaitsee San Martinon luostari. Vierailemme luostarissa ja näemme korkeatasoista
taidetta ja frescoja. Vomeron alueella Elena tekee kävelykierroksen mm. via Scarlattilla ja
Villa Santarellan liepeillä ja jättää jäähyväisiä Napolille ennen lähtöään opiskelemaan
Pisan yliopistoon. Laskeudumme alas toisella funicolarella Montesanton asemalle ja sieltä
matkataan metrolla aina Gianturcon asemalle Luzzattin kaupunginosassa. Täällä
nautimme ensin tyypillisen pitsalounaan italialaiseen tapaan. Lounaan jälkeen kävellään
tämän köyhän ja värikkäiden katujen kaupunginosan halki keskustaan. Via Taddeo da
Sessan korttelin kautta Elenan koulureittejä pitkin Piazza Giuseppe Garibaldille.

7.9. perjantai
HISTORIALLINEN NAPOLI
Aamiainen. Tänään teemme jalkaisin kierroksen Napolin historiallisessa keskustassa, joka
on Unescon maailmanperintölistalla. Spaccanapoli on Napolin vanha, kreikkalaisajalta
peräisin oleva kuuluista pääkatu, joka huokuu aitoakin aidompaa eteläisen Italian
tunnelmaa. Kaksi kilometriä pitkä suora katu on elämää kuhiseva, täynnä kauppiaita,
kahviloita ja puoteja. Kävelyretkellä vieraillaan Santa Chiaran luostaripihalla, joka toimii
museotilana. Koristeellisesti kuvioidu majolika-laatat koristavat pihakäytäviä reunustavia
pylväitä ja penkkejä. Luostarin holvikäytävät on koristeltu maalauksilla raamatun aiheista.
Jatkamme kierroksella maana alla, Napoli Sotterranea, jossa nähdään kaupunkia
vuosisatojen takaa sekä kammiot, jotka toimivat II maailmansodan aikana pommisuojina
kaupunkilaisille. Lounas päivän aikana.
8.9. lauantai
ELEGANTTI NAPOLI
Aamiainen. Kävely Chiaian alueella, jossa sijaitsevat äveriäät ostosalueet ja jonne
Ferranten kirjojen henkilöt palaavat aina uudestaan. Piazza dei Martiri, jossa sijaitsi
Solaroiden omistama kenkäkauppa Lilan suunnittelemine kenkineen sekä Port’Alban
alueen kirjakaupat, joissa Elena kierteli ja etsi rakastamiaan kirjoja kuuluvat kierrokseen.
Poikkeamme myös rantakadulle sekä sen varrella sijaitsevaan puistoon Villa Comunaleen.
Villa Comunalessa Lila ja Elena kävivät sunnuntaikävelyillä. Vapaata aikaa lounastaa ja
tehdä ostoksia. Illalla suunnataan Borgo Marinereon entiseen kalastajakortteliin Santa
Lucian sataman äärelle läksiäisillalliselle. Santa Lucian ravintolaan Stefano vie Lilan
seurusteluaikana illalliselle samoin kuin Pietro tarjoaa lounaan Elenan perheelle.
9.9. sunnuntai
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Aamupäivällä lähdemme ajamaan kohden Rooman
lentoasemaa. Matkan varrella nautitaan lounas.
Klo 19:45
Finnairin lento lähtee Roomasta ja saapuu Helsinkiin klo 00:05+1

Hinta

1580 €/hlö kahden hengen huoneessa.
Yhden hengen huoneen lisämaksu 350 euroa.

Hintaan sisältyy
- Finnairin lennot Helsinki – Rooma – Helsinki turistiluokassa
- viiden yön majoitus Grand Oriente hotellissa
- matkaohjelman mukaiset ateriat (5 aamiaista, 5 lounasta ruokajuomin, 1 illallinen
ruokajuomin, leivoskahvit)
- matkaohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
- kuulokkeet Napolin retkillä
- lentokenttäverot ja -maksut, arvonlisävero
Opastus FT Liisa Väisänen
Hintaan ei sisälly:
- muut ateriat ja juomat kuin hintaan sisältyy kohdassa mainittu
- 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 ruokaaineallergiat viimeistään 14 vrk ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista
erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 euroa.
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