Kalliolan kansalaisopiston opintomatka Marcheen 25. – 31.5.2019

Marchen alue on Italia pienoiskoossa: rantaa, vuoristoa ja paljon kulttuuria. Alue on saattanut jäädä
pienemmälle huomiolle kuin kuulut Toscana ja Piemonte, puhumattakaan suurista kaupungeista. Se ei
kuitenkaan tarkoita, etteikö Marchessa olisi koettavaa, nähtävää, syötävää ja tutkittavaa. Marche on
säilynyt kuin pienenä kolkkana erittäin aitoa Italiaa.
Opintomatka Marcheen vie maakunnan historiaan ja keskiaikaan. Marchessa on huomattavan hyvin
säilyneitä keskiaikaisia kaupunkikeskustoja ja erityisen suuri määrä erittäin hyvin säilynyttä
romaanista arkkitehtuuria. Suomenkielisenä oppaana toimii FT Liisa Väisänen.
Opintomatkaa edeltävät luennot käsittelevät romaanista arkkitehtuuria ja keskiajan ihmiskuvaa.
Luennot eivät sisälly matkan hintaan. Lisätietoa luennoista Kalliolan kansalaisopiston nettisivuilta
https://www.kalliola.fi/kansalaisopisto/
Alustava matkaohjelma:
25.5. lauantai
TERVETULOA MARCHEEN
Klo 07:50
Finnairin lento lähtee Roomaan ja saapuu perille klo 10:15. Liisa Väisänen on ryhmää
vastassa Rooman lentoaseman tuloaulassa. Suoraan lentoasemalta bussikuljetus
Macerataan. Matkan varrella pysähdytään syömään lounasta. Rooman lentokentältä on n.
250 km Macerataan. Marchen keskellä sijaitseva Maceratan historiallisen kaupungin
asukasluku on alle 50 000. Majoittuminen hotelliin.
Hotelli Lauri *** (paikallinen luokitus)

Via Tommaso Lauri, 62100 Macerata
http://www.hotellauri.it/it/
Maceratan historiallisessa keskustassa sijaitseva hotelli. Huoneissa on kylpyhuone,
ilmastointi, hiustenkuivain, tv, talletus, talletus, minibaari. Hotellissa on aamiaishuone
ja baari.
26.5. sunnuntai
MACERATA
Aamiaisen jälkeen lähdemme jalkaisin tutustumaan Macerataan. Aamupäivällä
roomalaiskatoliset messut huomioiden käymme Santuario della Misericordia
tuomiokirkossa sekä tuomiokirkkoaukiolla. Tuomiokirkon suunnitteli 1700 -luvun suuri
arkkitehtinero Vanvitelli. Tuomiokirkko on rakennettu vanhemman 1400-luvun kappelin
paikalle ja sitä laajennettiin 1800-luvulla. Meillä on siis tilaisuus ihailla useita
arkkitehtonisia vaiheita. Muut vierailukohteet ovat 1600-luvun lopulla rakennettu Palazzo
Bonacorsi, jossa on sekä vanhaa että modernia taidetta sekä Sferisterio, 1800-luvulla
rakennettu monumentaalinen pallopelipaikka, josta on tullut kuulu oopperoiden
esitysareena. Lounas päivän aikana.

27.5. maanantai
CHINETIN ROMAANISET KIRKOT
Aamiainen. Retki romaanisen arkkitehtuurin maailmaan Chienti-joen laaksoon.
Vierailemme Chientin kahdessa merkittävässä romaanisessa kirkossa: Santa Maria a Pie
ja San Claudio. Santa Maria a Pie tunnetaan myös nimellä SS. Annunziata ja ensimmäiset
maininnat kirkosta löytyvät vuodelta 936. Kirkko sijaitsee Montecorsaron kylän lähellä ja
samoilla seuduilla, Corridonian kylän lähellä on toinen mielenkiintoinen kirkko San Claudio
al Chienti. Kirkko on ollut olemassa jo 500-luvulla ja aikoinaan se rakennettiin
roomalaistien Pausolaen varteen. Kyseiset kirkot edustavat tärkeimpiä romaanisia
rakennuksia koko Marchen maakunnan alueella.
Fiastran luonnonsuojelualueella toimii kolmaskin luostarikirkko ja siellä on järjestetty
yhteinen lounas ennen paluuta Macerataan.
28.5. tiistai

GROTTE DI FRASSATI JA FRABRIANO
Aamiainen. Tänään teemme retken yhteen Italian merkittävimmistä luonnon nähtävyyksistä eli Grotte di Frasassin luolastoon. Luolat löysivät Anconan speleologien yhdistys
v. 1972 ja melko pian sen jälkeen ne avattiin yleisölle. Kuuluisimmat tippukivet
muodostavat ikään kuin ”patsaita” ja niitä on nimetty jos jollakin tavalla mm. jättiläinen,
kameli, karhu, Madonnina, Damokleen miekka jne. Lisäksi luolastossa on lukuisia järviä ja
halki luolaston kulkee helppokulkuinen reitti. Käymme päivän aikana myös Fabrianossa,
jonka keskiaikainen keskusta on mitä parhaiten säilynyt. Fabriano tunnetaan
paperinvalmistuksesta, johon on alueella pitkät perinteet ja ohjelmaan kuuluu käynti
paperi- ja filigraanimuseossa. Lounas päivän aikana.

29.5. keskiviikko
LORETO JA RECANATI
Aamiainen. Retki Loretoon ja Recanatiin. Loretossa käymme katsomassa sen kuulua
pyhiinvaelluskohdetta: Marian Beetlehemin kodiksi väitettyä taloa, joka on Loreton suuren
kirkon sisässä. Kun muslimit karkottivat kristityt lopullisesti Jerusalemista v. 1291 ja
yrittivät sen jälkeen vallata Nazaretin, legendan mukaan enkelit olisivat ottaneet talon ja
tuoneet sen Loretoon; niinpä Loreton madonnaa pidetään lentäjien suojelijana.
Iltapäiväksi siirrymme Recanatiin ja vierailemme kaupungin taidemuseossa, Pinacoteca
Civicassa. Kokoelma voi ylpeillä muun muassa Lorenzo Lotton kahdella teoksella.
Lounas päivän aikana.
30.5. torstai
URBINO
Aamiainen. Kokopäivän retki Montefeltron herttuoiden ja Raffaellon kaupunkiin Urbinoon.
Urbino on merkittävä renessanssin kulttuurikeskus. Herttuoiden palatsissa on mittava
taidekokoelma Galleria Nazionale della Marche ja siellä on mm. Pietro della Francescan,
Raffaellon ja Tizianin maalauksia. Toinen käyntikohde on ehdottomasti Raffaello Sanzion
kotitalo. Täältä hän lähti lyhyelle mutta merkittävälle uralleen paavien palveluksessa.
Lounas retken aikana ja paluu Macerataan.
31.5. perjantai
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Aamupäivä omaa aikaa. Bussikuljetus Rooman
lentoasemalle. Lounas matkan varrella.
Klo 19:45
Finnairin lento lähtee Roomasta ja saapuu Helsinkiin klo 00:05 +1.
Hinta

vähintään 25 matkustajaa
1335 €/hlö kahden hengen huoneessa
vähintään 20 matkustajaa
1445 €/hlö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 95 €.

Hintaan sisältyy
- Finnairin lennot Helsinki – Rooma – Helsinki turistiluokassa
- ruumaan menevää matkatavara 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
- 6 yön majoitus Lauri hotellissa
- matkaohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
- 6 aamiaista, 6 lounasta
- paikalliset verot, lentokenttämaksut ja arvonlisävero
Suomenkielinen opastus FT Liisa Väisänen.

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää.
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