Ferrol - A Coruña – Santiago de Compostela – Rias Baixas
GALICIA - KAPPALE KAUNEINTA ESPANJAA 6. – 11.5.2019

Tuntematon Galicia on kappale kauneinta Espanjaa. Galicia on kiehtova, taikaa täynnä oleva osa
Espanjaa. Alue ei muistuta yhtään Espanjan tunnetuimpia kohteita etelässä ja idässä: täällä maisemat
ovat hiekankeltaisen sijaan täysin vihreitä ja Galiciasta käytetäänkin nimeä Vihreä Espanja.
Siellä on kaikkea: pitkä rannikko Atlanttia vasten sekä runsaasti kukkulaista sisämaata, kauniita
hiekkarantoja lähes koskemattomilla rannoilla, vaikuttavia kallioita, maagisia metsiä täynnä ikivanhoja
puita ja valtava arkkitehtoninen perintö romaanisine rakennuksineen ja monumentteineen.
Galicialaiset ovat hyvin tietoisia omasta historiastaan ja erityisyydestään. Tietoisuus omasta
kulttuurista näkyy Galiciassa monissa pienissä asioissa, eikä vähiten oman kielen käytössä. Galician
perinnesoitin gaita eli säkkipilli soi lähes päivittäin varsinkin Santiago de Compostelassa ja
turistiliikkeet myyvät härkätaistelijoiden sijaan pyhiä Jaakkoja ja pieniä noitaleluja.
Kun ottaa huomioon Galician maantieteellisen sijainnin, ei liene yllätys kellekään, että ruokapöytään
kuuluu runsaasti erilaisia mereneläviä simpukoista kalanvonkaleisiin. Kehutuin paikallinen erikoisuus on
pulpo a feira eli keitetty meritursas. Jälkiruuaksi voi kokeilla tarta de Santiagoa. Kiertomatkamme
useat vierailukohteet ovat Unescon maailmanperintökohteiden listalla. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
6.5. maanantai
Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen lennon lähtöä.
Klo 06.10
Lähtö Lufthansan reittilennolla Frankfurtiin, jossa koneenvaihto.
Klo 10.35
Jatkolento Santiago de Compostelaan.
Klo 13.05
Saavumme Santiago de Compostelaan ja lentokentällä tapaamme suomenkielisen
oppaamme. Matka jatkuu bussilla A Corunaan, jonne on matkaa reilut 70 km.
Majoittuminen ja yhteinen tervetuloillallinen.

NH A CORUNA CENTRO **** (paikallinen luokitus)
Hotelli sijaitsee parin korttelin päässä rannalta kaupungin keskustassa. Hotellissa on mm.
ravintola, ilmainen wifi, kokoustiloja ja huonepalvelu. Huoneet ovat ilmastoituja ja niissä
on mm. satelliitti-tv, wifi, tallelokero, hiustenkuivaaja ja mukavuudet.
www.nh-hotels.com
7.5. tiistai

A Coruña ja maailmanlopun rannikko
Aamiainen hotellissa. Tänään tutustumme A Corunan kaupunkiin.
Kaupungin alkuperä on merikaupankäynnissä ja sen symboli on Herkuleksen torni,
roomalainen majakka ohjaa edelleen merimiehiä. Tornin ympärille levittäytyy paitsi
Atlantin valtameri, myös A Coruñan puistomainen niemenkärki, jonka Pase Maritimolla
ovoi tehdä kävelyretkiä ja ihastella Manolo Paxin taideteosta Los Menhires. Kymmenen
veistoksen perhe kutsuu katsomaan merta, kaupunkia tai tornia lävitseen ja samalla
miettimään paikkaansa maailmassa.

A Coruña on kontrastien kaupunki, jossa kohtaavat merikaupankäynnin elementit, jotka
ovat säilyneet muuttumattomina vuosikausia ja moderni, elinvoimainen metropoli täynnä
gallerioita, kahviloita, kauppaliikkeitä ja ravintoloita.
Kaupugin tunnetuimpia nähtävyyksiä ovat satamaa vasten rakennettujen talojen lasitetut
parvekkeet, jotka ovat sittemmin antaneet kaupungille lempinimen kristallikaupunki.
Rantakadun tuntumasta löytyvät kaupungin tärkeimmät kirkot sekä keskusaukio
Praza do María Pita. Nimi on peräisin Espanjan ja Englannin välisen sodan ajoilta 1500luvun lopulta, kun A Coruñan sankaritar María Pita otti aseen kaatuneelta mieheltään ja
taisteli itselleen vihollisen lipun.
Retki jatkuu Kuoleman ja maailmanlopun rannikolle. Nimi Kuoleman rannikko tulee
murheellisesta faktasta. Sadat alukset ovat kärsineet haaksirikon kivisessä matalikossa ja
sen jälkeen hautautuneet mereen. Rannikon tunnetuimpia kaupunkeja ovat Camariñas,
Muxia ja Fisterra. Viimeksi mainittu on sekin dramaattinen kohde, sillä ennen
Kolumbuksen matkaa Fisterra tunnettiin Euroopan viimeisenä kaupunkina, jonka takana
oli vain valtameri ja pannukakkumaailman reuna. Fisterra tuleekin sanoista finis ja terra,
maan loppu. Reitti tarjoaa ihastuttavia rannikkomaisemia, pieniä kalastajakyliä
kuvauksellisine ja kapeine katuineen, romaanisia ja goottilaisia kirkkoja, ja lopuksi
keskiaikaisen pyhiinvaelluksen loppupisteen Finisterren eli ”maailmanlopun” Atlantin
rannalla.
Retkipäivän aikana nautimme lounaan.
8.5. keskiviikko
Aamiaisen jälkeen otamme matkatavarat mukaan. Teemme bussiajelun
Ferroliin ja Rias Altasiin. Rannikkoa myötäilevään reittiin A Coruñasta Ribadeoon mahtuu
monenlaista maisemaa ja pientä kylää. Ferrolin kaupungissa Magdalena korttelit on yksi
parhaimpia esimerkkejä uusklassisesta rakentamisesta ja silmiinpistävistä modernismin
rakennuksista. Jatkamme pohjoiseen kokeaksemme Galician kallioisimman ja
korkeimman rannikon, jossa vakuuttavat kalliojyrkänteet 600m merenpinnan yläpuolella.
Täällä on San Andrés de Teixidon pyhättö jonka ulkoasussa ja tunnelmassa on jotain
satumaista. Kuvauksellinen kalastajakylä Cedeira tarjoaa oivalliset puitteet retkipäivän
lounaalle.
Lounaan jälkeen matka jatkuu Santiago de Compostelaan, jossa majoittuminen.

HOTEL GELMIREZ *** (paikallinen luokitus)
Hyvän sijainnin omaava turistiluokan hotelli, jossa on hiljattain tehty remontti.
Historiallinen keskusta ja kaupungin liikekeskusta on hotellin välittömässä läheisyydesä
kävelymatkan päässä. Huoneet ovat valoistat ja siitit, laminaattiparketti. Ilmastoiduissa
huoneissa on mm. wifi, tallelokero, satelliitti-tv, hiustenkuivaaja ja mukavuudet.

9.5. torstai

Santiago de Compostela
Aamiainen hotellissa. Tänään tutustumme Santiago de Compostelaan, joka on katolisen
yksi maailman tärkeimmistä pyhiinvaelluskohteista. Kaupungissa uskotaan olevan apostoli
Jaakobin hautapaikka. Kaupungin ensimmäinen kirkko rakennettiin jo vuonna 899.
Santiagon vanha kaupunki muodostaa yhden maailman kauneimmista kaupunkialueista
romaanisine, goottilaisine ja barokkityylisine rakennuksineen.

Katedraalin ohessa kaupungin kapeat ja maalaukselliset pikkukadut, Alameda-puisto,
kauppahalli Mercado de Abastos, lukuisat luostarit, pienet kirkot ja kappelit ja aukiot
kuuluvat kaupungin tärkeimpiin vierailukohteisiin. Tohtori Casaresin 1843 perustama
apteekki Toural-aukion reunalla on myös yksi kaupungin nähtävyyksistä. Siellä käynee
enemmän apteekin hyllyjä ja purnukoita ja puuleikkauksin koristeltua kattoa ihailevia
vierailioita kuin varsinaisia asiakkaita.
Pyhiinvaeltajan tie Santiagoon julistettiin Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna
1993. Lukemattomat ihmiset ovat kulkeneet pyhiinvaellusreitillä Compostelaan siitä
lähtien, kun Teodomiro-piispa löysi Pyhän Jaakobin haudan 800-luvulla.
Halukkailla on mahdollisuus vaeltaa osa historiallista pyhiinvaellusreittiä (n. 5-7 km).
Katedraalissa pyhiinvaeltajien messu, joka järjestetään pyhiinvaeltajille Santiago de
Compostelan katedraalissa päivittäin. Musiikillinen ja visuaalinen kohokohta messussa on
kauniin Santiagolle omistetun hymnin ja valtavan katedraalissa säilytettävän
Botafumeiron, hopeoidun suitsutusastian, synkronointi. Suitsukkeita poltetaan tässä
metalliastiassa.
Yhteinen illallinen.
10.5. perjantai
Vapaa päivä tai lisämaksullinen retki Rias Baixas ja viinitila
Aamiainen hotellissa. Tänään on vapaa päivä tai halukkailla mahdollisuus osallistua
lisämaksulliselle retkelle, jossa suuntaamme rannikolle. Rias Baixas eli alajoet alkavat heti
Costa da Morten eteläpuolelta ja jatkuvat aina Portugalin rajalle asti. Se käsittää pitkän
pätkän kiemurtelevaa rannikkoa. Siellä vallitsee leuto ilma suurimman osan vuodesta ja
alueella on laajoja metsiä. Tärkeitä kohteita ovat Muroksen rantakaupunki,
kelttiläishenkiset Castro do Baronan rauniot ja vanha Noian kupunki, Világarcia de Arousa
ja Isla de Arousa.
La Toja on saari, jota koristavat männyt ja joka on kehittynyt tärkeäksi ja ylelliseksi
matkailukeskukseksi. Nähtävyyksien puolesta A Toxan helmi on 1200-luvulla rakennettu,
simpukoin päällystetty San Sebastianin kappeli. Cambados ja O Grove ovat vanhoja
viehättäviä kalastajakyliä.
Niemimaan etelärannikolta löytyy puolestaaan Combarro, lumoava horreos-kylä.
Horreokset ovat perinteisiä varastorakennuksia, jotka rakennettiin jalkojen päälle, jotta
rotat eivät pääsisi viljan kimppuun.
Viininviljely on myös tärkeää, Albariño on varmasti yksi hienoimpia valkoviinejä
maailmassa. Käynti viinitilalla, tutustuminen viinintuotantoon ja vierailun päättävä
viininmaistelu suolaisten purtavien kera on yksi retkipäivän kohokohdista.
O Groven satamasta lähtevät alukset Arousa-joen suistoon risteilylle, jonka aikana
tutustutaan Galician tärkeään elinkeinoon, simpukoiden ja ostereiden viljelyyn.
Retken hinta 85 euroa/henkilö sis. opastuksen, kuljetuksen, viininmaistajaiset, risteilyn
simpukka- ja osteriviljelmille. Edellyttää min. 20 lähtijää.

Kiertomatkan päättää yhteinen läksiäisillallinen.
11.5. lauantai
Kotiin
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12. Matkatavarat voi jättää hotellin
säilytykseen. Vapaa päivä Santiagossa.
Klo 15.00
Kuljetus Santiagon lentokentälle. Lähtöselvitys.
Klo 17.00
Lähtö Lufthansan reittilennolla Frankfurtiin, jossa koneenvaihto.
Klo 21.30
Jatkolento Helsinkiin, jonne saavumme klo 00.50 sunnuntain puolella.

Hinta:

1.255 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 165 euroa.

Hintaan sisältyy:
- Lufthansan reittilennot turistiluokassa
- verot ja viranomaismaksut
- yksi matkalaukku ruumaan
- kuljetus kohteessa ohjelman mukaan
- matkaohjelmassa mainitut retket
- 3 x lounas ja 2 x illallinen ruokajuomina ¼ viini ja mineraalivesi, kahvi/tee
- kuulokkeet retkikohteissa
- suomenkielisen oppaan palvelut kohteessa alkaen ja päättyen lentokentälle
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- lisämaksullinen retki Rias Baixas ja viinitila, hinta 85 euroa/hlö min 20 lähtijää
- muut ruokajuomat
- matkavakuutus ** suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Matkan toteutuminen edellyttää min 25 lähtijää. Pidätämme oikeuden
muutoksiin. 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.

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy
Kehräsaari A 212, Tampere
Pasilanraitio 9, 5. krs, 00240 Helsinki
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www.resviaria.com
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