Sofia-opisto
Ooppera- ja taidematka Madridiin 18.- 21.1.2019

Matka Madridiin, yhteen Euroopan suurimmista taidekaupungeista. Matkaan sisältyy vierailut Pradon,
Thyssenin sekä Reina Sofian taidemuseoihin. Oopperailtaa vietetään Wagnerin Reininkulta -oopperan
parissa. Läksiäisillallisella saamme nauttia tarjoilijoiden ooppera-aarioista teemaan sopivan illallisen
ohessa. Oppaana toimii FT Liisa Väisänen ja ooppera-asiantuntijana Minna Lindgren.
Matkaan voi osallistua myös junalla Malagasta. Matkapäivät ovat 18.- 20.1.19. Junalla tehtävästä
matkasta on erillinen matkaohjelma. Pyydä toimistostamme.

Alustava matkaohjelma:
18.1. perjantai
Tapaaminen Minna Lindgrenin kanssa Helsinki – Vantaan lentoasemalla.
Klo 17:00
Finnairin lento Madridiin, jonne saavutaan klo 20:25 paikallista aikaa. Paikallisen oppaan
johdolla kuljetus hotelliin ja majoittuminen.
Hotelli Opera **** (paikallinen luokitus)

Cuesta de Santo Domingo 2, Madrid
Kaupungin keskustassa, lähellä kuninkaallista oopperaa sijaitseva tyylikäs hotelli. Hotelli
toimii 1800-luvulta peräisin olevassa rakennuksessa. Gran Via kadulle ja Plaza Mayorille
on n. 20 min. kävelymatka. Huoneissa on kylpyhuone, ilmastointi, tv, talletus, minibaari,
ilmainen wifi. Hotellissa on ravintola ja baari.
Myöhäinen illallinen.
19.1. lauantai
Prado ja Thyssen museot sekä Reininkulta -ooppera
Aamiaisen jälkeen tapaaminen Liisa Väisäsen ja Minna Lindgrenin kanssa hotellin aulassa.
Kuljetus Pradon taidemuseoon. Tässä upeassa taidemuseossa on nähtävillä noin 6000
taideteosta sisältäen mm. maailman merkittävimmän espanjalaisen maalaustaiteen
kokoelman 1800-luvulle asti. Vuonna 2019 museo juhlii 200 vuotista taivaltaan.
Pradon vierailun jälkeen lounas, jonka jälkeen kävely Thyssen museoon. ThyssenBornemizan museo on syntynyt Paroni von Thyssenin yksityiskokoelmasta ja esillä on
taidetta renessanssista 1900-luvulle. Museon erikoisuutena on 1800-luvun PohjoisAmerikkaa kuvaavat taulut sekä kokoelma eurooppalaisten impressionistien teoksia.
Rakennus on aikoinaan ollut aatelissuvun kaupunkipalatsi, josta restauroitiin museo.
Kuljetus hotelliin, jossa Minna Lindgren esittelee illan oopperan. Richard Wagnerin
Reininkulta -ooppera on saanut kantaesityksensä Münchenissä v.1869. Reininkulta on
ensimmäinen osa Niebelungin sormus -sarjan neljästä oopperasta. Kanadalaisen ohjaaja
Robert Carsenin kiitelty versio Wagnerin neljän oopperan sarjasta on kaunis ja pelkistetty.

Ajankohtaisen tulkinnan keskiössä on ihmisen loputon ahneus, joka johtaa ympäristön
tuhoutumiseen. Tarina alkaa Reininkulta-draamasta, jossa joen rauha häiriintyy, kun
ihminen himoitsee sen pohjassa välkkyvää kultaa. Kapellimestarina toimii Pablo Heras Casado.
Klo 19:30
Klo 20:00

Lähtö kävellen hotellista.
Wagnerin Reininkulta -ooppera Teatro Realissa.

20.1. sunnuntai
Teatro Real ja Reina Sofia
Aamiaisen jälkeen tutustumme Liisa Väisäsen ja Minna Lindgrenin kanssa Madridin
oopperataloon Teatro Realiin opastetulla kierroksella. Oopperatalo avattiin ensimmäisen
kerran vuonna 1850. 1920-luvulla oopperatalo suljettiin ja avattiin konserttikäyttöön
1960-luvulla. Laajojen kunnostustöiden jälkeen oopperatalo avattiin uudestaan vuonna
1997. Kierroksella kuulemma lisää mm. talon historiasta, talon toiminnasta ja muita
mielenkiintoisia yksityiskohtia oopperasta.
Kuljetus bussilla Reina Sofian taidemuseoon. Rakennuksen historia alkaa jo 1500-luvulta
kuningas Filipin II kaudelta, jonka jälkeen se toimi sairaalana. Useammasta
purkamispäätöksestä huolimatta rakennus pysyi pystyssä ja julistettiin suojelukohteeksi.
Museossa on esillä kattava modernin ja postmodernin taiteen näyttely. Lounas.
Liisa Väisäsen opastus päättyy sunnuntain iltapäivään.
Illalla bussikuljetus illalliselle Castafiore-ravintolaan. Nautimme kolmen ruokalajin illallisen
ruokajuomalla ooppera- ja operettiesitystä seuraten. Ravintolan menuilla on oopperoiden
nimet ja illallismenun rakenne on, kuin kyseessä olisi oopperaesitys näytöksineen.
Jokainen ilta on erilainen, esitettävät aariat ja kappaleet riippuvat laulajasta, yleisöstä,
toiveista ja tunnelmasta. Illallisen jälkeen kuljetus takaisin hotelliin.

21.1. maanantai
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus ja kuljetus Madridin lentoasemalle.
Klo 10:20
Finnairin lento lähtee ja saapuu Helsinkiin klo 15:30.
Hinta

vähintään 20 matkustajaa
1655 €/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 155 €.

Hintaan sisältyy:
- Finnairin lennot Helsinki – Madrid – Helsinki turistiluokassa
- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa
- 3 yötä Madridissa
- bussikuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut ohjelman mukaan
- 3 buffetaamiaista, 2 lounasta, 2 illallista ruokajuomilla
- lippu Reininkulta- oopperaan, A-kategoria
- lentokenttämaksut, paikalliset verot ja arvonlisävero
- suomenkielinen opastus Liisa Väisänen ja Minna Lindgren
Opastus FT Liisa Väisänen. Liisa on matkalla mukana 19.-20.1.19.
Musiikkiasiantuntijana Minna Lindgren. Minna on mukana 18.-21.1.19.
Hintaan 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
ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista
erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 euroa.
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RYHMÄMATKATOIMISTO RESVIARIA OY:N MATKAEHDOT 1.7.2018 ALKAEN
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen
sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Resviaria Oy on täysin vastuussa koko
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Resviaria Oy on hankkinut suojan palauttaakseen
suorittamasi maksut ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi sitä varalta, että
yrityksestä tulee maksukyvytön.
Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja toukokuussa 2018
allekirjoittamia yleisiä matkaehtoja. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu
ottaen huomioon matkapaketteja koskevan direktiivin (EU2015/2302) ja lain pakottavat säännökset. Matkan
erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja:
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT:
Matka maksetaan kahdessa erässä: ennakkomaksu 500 euroa tulee maksettavaksi heti varauksen jälkeen.
Loppumaksu erääntyy 14.12.2018 mennessä. Sitova sopimus syntyy, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun.
PERUUTUSEHDOT:
- Mikäli matka peruutetaan
- Mikäli matka peruutetaan
- Mikäli matka peruutetaan
- Mikäli matka peruutetaan

20.11.2018, veloitetaan toimistokulut 100 €/hlö.
21.11. – 13.12.2018, veloitetaan varausmaksu 500 €/henkilö.
14.12. – 27.12.2018, veloitetaan 60 % matkan hinnasta.
28.12.2018 tai myöhemmin, peritään 95 % matkan hinnasta.

Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden matkustajan seurue majoittuu samaan huoneeseen ja joku
seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuskulujen lisäksi peruutuksen
johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä ryhmä
voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä,
jolloin matkalle lähtevä ryhmä vastaa mahdollisista lisäkuluista.
Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalla sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua
matkaan siksi, ettei hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa
passia tai viisumia, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.
Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja. Matka ei sisällä peruutusturvamaksua. Kehotamme matkustajiamme
jo matkan varausvaiheessa ottamaan riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy mm. peruutusvakuutus
oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman
varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne. Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös
vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvausmäärärajoituksen ko. tilanteessa, varsinkin jos
kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmäärä on
rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen (esim. peruutuskulut 25 % vakuutusyhtiön
vastuulla ja 75 % vakuutetun omalla vastuulla).

Matkustajalla on oikeus luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää matkalle
osallistumista koskevat ehdot. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen
muutoksesta aiheutuvista toimenpiteistä sekä yhteistyökumppanin veloittamat todelliset kulut.
Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista,
jotka ovat matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää,
vaikka kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Näitä olosuhteita voivat olla esim. viranomaismääräykset,
ilmatilarajoitukset, sotatoimet, luonnonkatastrofit. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin
keskeytyminen voi olla kyseisiä syitä.
Tietoa turvallisuustilanteesta saat ulkoministeriön nettisivulta www.formin.finland.fi ja rokotuksista/
terveystilanteesta saat nettisivulta www.rokote.fi.
MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA VÄHÄISEN OSANOTTAJAMÄÄRÄN VUOKSI
Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää
matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 20 vrk ennen matkan alkua ja mahdolliset
matkustajan jo maksamat maksut palautetaan peruutusilmoituksen jälkeen matkustajan ilmoittamalle tilille.
Matkan toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia.
MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU VAHINGOISTA
Resviaria Oy järjestää vapaa-ajanmatkoja eikä ole vahingonkorvausvelvollinen liikeasioille välillisesti aiheutuvista
ongelmista, jos esim. matkalta paluu myöhästyy. Matkanjärjestäjä ei ole korvausvelvollinen matkustajan itse
matkaohjelmaan tekemistä muutoksista tai käyttämättömistä palveluista.
KULJETUSYHTIÖN VASTUU
Lentomatkat tehdään reittilennoilla. Kuljetusyhtiöt ovat vastuussa matkustajista kuljetuksen aikana
kuljetusehtojensa edellyttämällä tavalla.
MATKUSTAJAN REKLAMAATIOVELVOLLISUUS
Virheestä, joka voidaan korjata jo matkan aikana, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkanjärjestäjän
edustajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu. Matkustajan tulee kyetä näyttämään, että ilmoitus
on tehty. Mikäli näin ei tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin oikeutettu vetoamaan matkanjärjestäjän
suorituksessa olleeseen virheeseen.
PASSI JA VIISUMIMÄÄRÄYKSET
Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan matkanjärjestäjälle hyvissä ajoin ennen matkan alkua, mikäli hän ei ole
Suomen kansalainen. Matkalle tarvitaan passi tai uuden mallinen henkilökortti.
MIES- JA NAISPAIKAT
Yksin matkustavan on varauduttava maksamaan yhden hengen huoneen lisämaksun, mikäli toista mies- tai
naispaikkalaista ei ilmoittaudu. Sama pätee, jos matkan varannut mies- tai naispaikkalainen peruuttaa matkansa.
NIMENMUUTOKSET
Pyydämme Teitä ystävällisesti tarkistamaan, että nimenne on kirjoitettu laskuun oikein, sillä lentolippuun tulostuu
laskun mukainen nimi. Mahdollinen nimen korjaus on ilmoitettava viimeistään loppumaksun yhteydessä.
Myöhemmistä ilmoituksista perimme nimenmuutoskuluina 100 euroa/henkilö sekä lentoyhtiön veloittamat kulut.
MATKUSTAJATIEDOT
Matkustajat ovat tietosuojalain turvaamia, joten emme luovuta matkustajatietoja tai anna etukäteistietoja
matkalle osallistujista. Tietojen luovuttaminen ei jälkikäteenkään ole luvallista. Täten pyydämme Teitä itse
vaihtamaan matkalla solmimienne tuttavuuksien kanssa yhteystietonne.
MATKANJÄRJESTÄJÄSTÄ RIIPPUMATTOMIEN KUSTANNUSMUUTOSTEN VAIKUTUS MATKAN HINTAAN
Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa matkan hintaa niissä tapauksissa, jos matkaohjelmaan ja hintaan
sisältyvissä palveluissa tapahtuu matkanjärjestäjästä riippumattomia muutoksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi
lentokustannusten muutokset, kohdemaan palvelujen hintojen muutokset tai vastaavat.
ASIANTUNTIJAN VAIHTUMINEN
Pidätämme oikeuden käyttää nimetyn asiantuntijan sijaan toista opasta pakottavassa tilanteessa, esim. nimetyn
asiantuntijan ollessa estynyt sairastumisen tai muun vakavan syyn johdosta. Asiantuntijan vaihtuminen toiseen ei
oikeuta vahingonkorvaukseen, hinnanalennukseen tai matkan peruuttamiseen kuluitta.
RESVIARIA OY:N TOIMISTOKULUT
Peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 euroa/henkilö.

