EEVA-LEHDEN TUNTEMATON VENETSIA 8.-12.2.2019

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. Päivitetty ohjelma, johon sisältyy mm. gondoliajelu ja
vierailu naamioverstaalla.

kuva Jouni Harala

Liisa Väisänen

Ella Kanninen

Alustava matkaohjelma:
8.2. perjantai
TERVETULOA VENETSIAAN
Klo 11:50
Lähtöselvitys Helsinki-Vantaan lentoaseman ykkösterminaalissa (T1).
Klo 13:50
Lufthansan lento Frankfurtiin, jonne saapumisaika on klo 15:30.
Klo 17:00
Jatkolento Frankfurtista Venetsiaan, jonne saapuminen klo 18:15. 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.
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.
9.2. lauantai
FENICE TEATTERI JA DOGEN PALATSI
Aamiaisen jälkeen kävelemme Fenice teatteriin, Venetsian oopperatalolle. Maineikkaassa
oopperatalossa on saanut kantaesityksensä useiden italialaisten säveltäjien oopperat.
Oopperatalo on tuhoutunut kaksi kertaa tulipalossa ja nykyinen oopperatalo avattiin v.
2004. Tutustumiskierros teatterissa, jonka jälkeen jatkamme Dogen palatsiin. Teemme
palatsikierroksen, 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,
jonka jälkeen kävelemme Castellon alueelle aistien aitoa Venetsian tuntua. Vierailemme
lääketieteen museossa, olivathan rutto ja erilaiset epidemiat venetsialaisten arkea
kaupungin historiassa. Matkalla näemme San Giovanni ja Paolo kirkon edessä Verrocchion
kuulun Colleonin patsaan.
10.2. sunnuntai
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.
11.2. maanantai
GONDOLI- JA NAAMIOVERSTAAT SEKÄ PALATSIVIERAILU
Aamiainen. Venetsian kaupunkikuvaan kuuluvat oleellisesti mustat gondolit. Miten
gondoleja valmistetaan, selviää, kun pääsemme seuraamaan gondolien valmistusta
Squero di San Trovason verstaalle. Verstasvierailun jälkeen nousemme gondolien kyytiin
Stazione Accademialta ja gondolieerien ohjaaminen matkaamme museo Ca’Rezzonicon
laituriin lähelle lounaspaikkaamme. Nautimme kevyen lounaan Canal Grande-kanaalilla
sijaitsevassa kolmikerroksisessa 1600-luvun aatelispalatsissa. Tutustumme palatsin
saleihin, jonka jälkeen syömme kevyen lounaan kuohuviinin kera. Venetsian karnevaalit
on yksi tunnetuimmista tapahtumista kaupungissa. Karnevaalien satoja vuosia vanhaan
perinteeseen kuuluvat naamiot, joiden valmistusta käymme katsomassa paikallisessa
käsityöläispajassa. Päivän päätteeksi käymme upean koristeellisessa San Sebastianon
kirkossa. Paluu jalkaisin hotelliin.
12.2. tiistai

Klo 10:50
Klo 13:20

Aamiaiset saadaan aamiaispusseissa aikaisen ajankohdan takia. Kävely Cornoldin
pysäkille, josta venekuljetus Venetsian lentokentälle.
Lufthansan lento lähtee Venetsiasta ja saapuu Frankfurtiin klo 12:20.
Lufthansan jatkolento Frankfurtista Helsinkiin, jonne saapumisaika klo 16:50.

Matkan hinta: 1475 eur/hlö/jaetussa kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 150 euroa.
Kahden hengen huone yhdelle lisämaksusta 270 euroa.
Matkaan sisältyy:
- Lufthansan lennot Helsinki – Frankfurt – Venetsia – Frankfurt – Helsinki turistiluokassa
- neljän yön majoitus All’Angelo hotellissa
- venekuljetus omalla veneellä Venetsian lentokentältä hotellin lähimmälle pysäkille ja
takaisin lentokentälle
- 1 laukku/matkustaja lentokenttäkuljetuksilla
- matkaohjelman mukaiset ateriat (4 aamiaista, 3 lounasta ja 1 illallinen ruokajuomalla)
- viisi vesibussilippua retkille
- matkaohjelman mukaiset retket ja sisäänpääsymaksut
- kuulokkeet kolmena retkipäivänä
- lentokenttäverot, paikalliset verot ja arvonlisävero
Suomenkielinen opastus FT Liisa Väisänen
Matkaemäntänä Ella 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
Pasilanraitio 9, 5. krs, 00240 Helsinki
Kehräsaari A 212, Tampere
info@resviaria.com
www.resviaria.com
Puh. 0440 477 070

