Gruppo Rinne

KEVÄINEN BOLOGNA 10.-17.4.2019

Alustava matkaohjelma:
10.4. keskiviikko
TERVETULOA BOLOGNAAN
Klo 13:45
Lufthansan lento Frankfurtiin saapuu klo 15:20 paikallista aikaa.
Klo 16:20
Jatkolento Frankfurtista saapuu Bolognaan klo 17:40. FT Liisa Väisänen on ryhmää
vastassa lentoaseman tuloaulassa. Bussikuljetus Bolognan keskustaan ja majoittuminen.
Tervetuloillallinen.
Hotelli Royal Carlton **** (paikallinen luokitus)

Tyylikäs hotelli Bolognan keskustassa, 300 m päässä päärautatieasemalta ja 6 km
Bolognan lentoasemalta. Kauniisti sisustetuissa huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain,
tv, talletus, ilmastointi, minibaari, wifi. Hotellissa on ravintola, baari. Wellnesskeskuksessa (lisämaksusta) on sauna, turkkilainen sauna, wellnesshoitoja.http://www.royalhotelcarltonbologna.com/en/
11.4. torstai
BOLOGNAN MUSEOT
Aamiainen. Tänään teemme tutustumiskierroksen Bolognan museoihin alkaen MAMbo
modernin taiteen museosta, jonka tiloissa toimii myös bolognalaisen taidemaalarin
ja graafikon Giorgio Morandin taiteelle omistettu osa. Morandi tunnetaan erityisesti
asetelmamaalauksista. Museovierailun jälkeen lounas.
Iltapäivällä käymme katsomassa Bolognan taidemuseon, Pinacotecan klassisten teosten
kokoelmaa, joka on edustava otos aina 1200-luvulta 1700-luvun Italian mestariteoksiin.
Entisen jesuiittaluostarin tiloissa sijaitsevan museon helmiä ovat mm. Raffaellon ”pyhän
Cecilian hurmio”, Parmigianon, Domenichinon ja Guercinon työt.
12.4. perjantai
RENESSANSSIKAUPUNKI FERRARA
Aamiaisen jälkeen lähtö bussilla Po-joen laaksossa sijaitsevaan Ferraraan, Este-suvun
kaupunkiin. Hienostunut Ferraran renessanssikaupunki on Unescon maailmanperintökohde. Pitkä kaupunginmuuri ympäröi Ferraran kaupunkia pitäen sisällään
kirkkoja, loisteliaita palatseja ja leveitä katuja. Kaupunkiin saavuttua vierailemme
Ferraran kaupungintalossa. Sen suojissa on yksi palatsin viehättävimmistä saleista ns.
herttuattarien huone, joka edustaa ainutlaatuista hienostuneisuutta millä Este-suku
ympäröi itsensä. Tila toimi herttuattarien Eleonoran ja Lucrezian henkilökohtaisena tilana,
missä he kaunistautuivat hovin lukuisia tapahtumia varten. Palatsista siirrytään Estesuvun linnaan, Castello Estenseen, joka on Ferraran kaupungin majesteetillinen symboli.
Valtavaa, neljällä kulmatornilla varustettua linnaa ympäröi vallihauta. Linna on vuodelta
1385 ja täynnä taideaarteita.

Lounas Ferraran keskustassa. Iltapäivällä käynnit Ferraran tuomiokirkossa ja Marfisa
d’Esten pikkupalatsissa. Ferraran koristeellinen tuomiokirkko on omistettu pyhälle Yrjölle
ja se edustaa romaanista rakennustyyliä. Marfisa d’Esten renessanssipalatsin kuuluisin
omistaja Marfisa d’Este oli sukua mm. Lucrezia Borgialle. Palatsi on loistelias esimerkki
1500-luvun aatelishuvilasta. Paluu illaksi takaisin Bolognaan.
13.4. lauantai
MODENA
Aamiainen. Retki naapurikaupunki Modenaan, jonne Este-suvun nimi myös liittyy.
Modenan tuomiokirkko on yksi tärkeimmistä romaanisista monumenteista koko Euroopan
alueella. Vuodesta 1997 se on kuulunut Unescon maailmanperintökohteisiin yhdessä
kellotornin ja eteen avautuvan piazza Granden kanssa. Kirkossa säilytetään kaupungin
suojeluspyhimyksen San Geminianon maallisia jäännöksiä.
Lounaan jälkeen tutustumme Galleria Estenseen, jonka perusti Itävallan Francesco V
vuonna 1854 Este-suvun taidekokoelmien säilytyspaikaksi. Galleriaan kuuluu neljä suurta
salia sekä kuusitoista pienempää. Maalauskokoelimistä voidaan mainita mm. Velasquez’in
Francesco I Este muotokuva, El Grecon Triptyykki ja Guido Renin Ristiinnaulittu. Paluu
takaisin Bolognaan.
14.4. sunnuntai
DOZZA
Aamiainen. Dozzan keskiaikainen pikkukaupunki sijaitsee vajaat 40 km Bolognasta
kaakkoon vanhan, alun perin roomalaisten rakentaman Via Emilia –tien tuntumassa.
Muurien ympäröimä historiallinen keskusta on säilyttänyt erinomaisesti keskiaikaisen
muotonsa, niinpä Dozza on valittu yhdeksi italian kauneimmista keskiaikaisista kylistä (i
borghi più belli d’Italia). Dozzan tunnelma on ainutlaatuinen sekoitus vanhaa ja uutta.
Joka pariton vuosi syyskuussa Dozzassa järjestetään seinämaalaus- biennale.
Tapahtumaan, jonka juuret juontavat 1960- luvulle, kutsutaan taiteilijoita maalaamaan
teoksiaan suoraan vanhan kaupungin talojen seinille. Kymmenet maalaukset ovatkin aina
kaikkien nähtävillä talojen seinillä. Dozzan kaupunkikuvaa hallitsee myös mahtava rocca
Sforzesca –linnoitus. Sforza –suvun keskiajalla rakennuttama linnoitus, jossa voi tutustua
renessanssiajan ja 1700 –luvun museohuoneisiin ja seinämaalaus-biennaleen liittyvään
näyttelyyn. Linnoitusvierailun jälkeen lounas ja paluu takaisin Bolognaan.
15.4. maanantai
BOLOGNA
Aamiaisen jälkeen lähdemme lyhyen matkan päässä sijaitsevaan Archiginnasion palatsiin,
yhteen Bolognan merkittävimmistä palatseista, jossa alun perin toimi Bolognan yliopisto.
Rakennuksessa on historiallinen anatomian sali, amfiteatterin muotoon rakennettu huone,
jossa pidettiin aikoinaan lääketieteen opiskelijoille anatomian esityksiä ja luentoja.
Päivän ohjelmaan kuuluvat myös käynnit San Domenicon kirkossa, Petroniuksen
basilikassa ja Pyhän Tapanin kirkkokompleksissa, jota kutsutaan myös Le Sette Chiese,
seitsemän kirkkoa. Kirkkokompleksi kokonaisuus koostuu eri kirkoista, jotka alun perin
olivat omia yksiköitään, mutta on nyt yhdistetty toisiinsa sisäpihoilla ja pylväshalleilla. San
Domenicon kirkko on taiteen kannalta yksi Bolognan rikkaimmista kirkoista. Pyhän
Dominicuksen haudalle Michelangelo on tehnyt kolme pientä patsasta. Petroniuksen
basilikan sisäänkäynnissä on Jacopo della Querican teoksia. Lounas päivän aikana.
16.4. tiistai

MARZABOTTON ARKEOLOGINEN ALUE
Aamiainen. Heti aamusta lähdetään kohti Apenniinien kukkuloita ja ensimmäinen
pysähdys on Marzabotton arkeologisella alueella. Kyseessä on entinen etruskikaupunki,
joka on hyvin säilynyt. Jäljellä ovat muinaiset tiet, jotka kulkivat asuinrakennusten,
työpajojen ja temppeleiden välillä. Alue tunnetaan Kainuan nimellä, joka viittasi sen
olevan ns. uusi kaupunki. Alueen laidalla toimii Museo Nazionale Etrusco, joka on
omistettu kreivi Pompeo Aria’lle, ensimmäisen kokoelman luojalle.
Itse Marzabotton keskustassa sijaitsee kaatuneiden muistomerkki. Muistomerkki

pystytettiin toisen maailmansodan traagisten tapahtumien muistolle. Jatkamme matkaa
Riolan kylään, jossa sijaitsee moderni kirkkorakennus, Alvar Aallon v. 1978
suunnittelema. Kirkko on omistettu taivaaseen nousseelle Marialle ja ulkopinnat ovat
hiekkakiveä, kun taas sisältä kirkko on puhtaanvalkoinen, avara ja valoisa. Lounas päivän
aikana. Kuljetus takaisin Bolognaan.
17.4. keskiviikko
Aamiainen. Huoneiden luovutus puolen päivän aikaan.
Klo 12:00
Läksiäislounas, jonka jälkeen kuljetus Bolognan lentoasemalle.
Klo 16:50
Lufthansan lento lähtee Bolognasta ja saapuu Müncheniin klo 17:55.
Klo 20:00
Lufthansan jatkolento Münchenistä ja saapuu Helsinkiin klo 23:25.

Hinta

minimi 25 matkustajaa
1855 €/hlö/jaetussa kahden hengen huoneessa
minimi 20 matkustajaa
1940 €/hlö/jaetussa kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 395 euroa.

Hintoihin sisältyy:
- Lufthansan lennot Helsinki – Frankfurt – Bologna – München – Helsinki
turistiluokassa
- seitsemän yön majoitus Bolognassa 4* hotellissa
- Bolognan kaupunkiverot
- matkaohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
- 7 aamiaista, 7 lounasta ruokajuomalla, 1 illallinen ruokajuomalla
- lentokenttäverot ja – maksut, paikalliset verot, tiemaksut ja arvonlisävero
Opastus FT Liisa Väisänen
Hintoihin ei sisälly:
- muut ateriat kuin hintaan sisältyy kohdassa 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 ruokaaineallergiat viimeistään 14 vrk ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista
veloitetaan lisämaksua 20 euroa.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy
Pasilanraitio 9, 5. krs, 00240 Helsinki
Kehräsaari A 212, 33200 Tampere
info@resviaria.com
www.resviaria.com
Puh. 050-354 3063/Jaana Sinisalo
Puh. 0440 - 477 070

