A-lehtien
Pyhiinvaellus Rietistä Roomaan 27.4. – 3.5.2019

Patikointireitti Rietistä, Italian maantieteellisestä navasta kohden Roomaa on vanha keskiaikainen
reitti. Sen kuuluisin kävelijä lienee ollut Franciscus Assisilainen. Rieti on Lazion eli vanhan Latiumin
maakunnan luontoa parhaimmillaan. Kävelymatkat kulkevat pitkälti metsissä ja metsäteillä tai peltojen
varsilla. Reitti ei ole samalla tavoin vilkas kuin Santiago de Compostelan reitit. Siksi matkalla ei
luonnollisestikaan ole yhtä paljon kahviloita. Päivän kävelyyn kannattaa varautua ottamalla evästä
mukaan. Näillä metsäisillä reiteillä linja-auto ei pääse ihan niin usein reitin varrelle kuin Santiagon
tiellä. Oppaana pyhiinvaellusten todellinen asiantuntija FT Liisa Väisänen. Matkaemäntänä Pirjo
Nurmilaukas.
Alustava matkaohjelma:
27.4. lauantai
TERVETULOA RIETIIN
Klo 07:50
Lähtö Finnairin lennolla kohti Roomaa, jonne saapuminen klo 10:15 paikallista aikaa
(Italian aika on tunnin Suomen aikaa jäljessä). Opas Liisa Väisänen on vastassa Rooman
lentoaseman tuloaulassa. Suoraan lentoasemalta ajamme noin 100 kilometrin päähän
Rietin kaupunkiin. Pysähdymme matkan varrella lounastamaan Antico Casale Palmierin
oliivitilalla. Lounaan jälkeen vierailu oliiviöljypuristamossa. Jatkamme matkaa Rietiin ja
majoittuminen keskustahotelliin. Loppupäivä omaa aikaa. Puolihoitoillallinen.
Hotel Miramonti **** (paikallinen luokitus), yhteistyökumppanimme luokitus ***

Piazza oberdan 5, Rieti www.hotelmiramonti.rieti.it
Rietin vanhimmassa rakennuksessa sijaitseva hotelli, hyvällä sijainnilla historiallisen
keskustan sydämessä. Hotellissa on TV-lounge ja ravintola, jossa on tarjolla perinteisiä
paikallisia ruokia. Huoneissa on kylpyhuone, tallelokero, maksu-tv-kanavat, puhelin,
ilmastointi, hiustenkuivaaja, minibaari. Mannermainen aamiainen.
28.4. sunnuntai
1. VAELLUSPÄIVÄ
Aamiaisen jälkeen bussikuljetus patikkareitille. Ensimmäisenä päivän kävelemme
Torricella Sabinan kylän ja Ornaron feodaalilinnan kautta aina Poggio San Lorenzoon.
Matkamme varrelle jää viljapeltoja, niittyjä, oliivilehtoja ja metsikköjä. Patikoinnin pituus
noin 19 km. Paluukuljetus bussilla takaisin Rietin hotelliin. Puolihoitoillallinen hotellissa.
29.4. maanantai
2. VAELLUSPÄIVÄ
Aamiaisen jälkeen pakkamme matkatavarat linja-autoon, joka kuljettaa takaisin reitin
varrelle Trebula Mutuescaan, josta aloitamme päivän 16 km kävelymatkamme. Reitin
varrelle jää muun muassa Trebula Mutuescan arkeologinen alue. Poggio Moianon kylän
kautta matka jatkuu Ponticellin kylään saakka. Pienen kylän kaupunkikuvaa hallitsee
Orsini suvun keskiaikainen linna. Sieltä jatkamme linja-autolla seuraavaan
yöpymispaikkaamme Fiano Romanoon, jossa majoitumme seuraavat kaksi yötä.
Puolihoitoillallinen.

Best Western Park Hotel & Resort **** (paikallinen luokitus)

Via Variante Tiberina 1, Fiano Romano
http://www.parkhotelromanord.it/en/home-page.aspx
Rauhallisella alueella puutarhan keskellä sijaitseva hotelli. Moottoritielle A1 on puoli
kilometriä. Hotellissa on oleskelutilat, puutarha, ulkouima-allas (säävaraus), ravintola,
baari, talvipuutarha, pieni kuntosali. Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, tv,
ilmastointi, wifi.
30.4. tiistai
3. VAELLUSPÄIVÄ
Aamiainen. Bussikuljetus patikointiretille Nerolaan, josta jatkamme jalkaisin Barberini
suvun rakennuttamasta huvilasta kuuluun Montelibrettiin. Sieltä jatkamme Tiber-joen
pengertä Moriconen ja Palombara Sabinaan. Päivän patikointimatka on n. 18 km.
Bussikuljetus hotelliin ja puolihoitoillallinen.
1.5. keskiviikko
4. VAELLUSPÄIVÄ
Aamiainen. Pakkaamme matkatavarat bussiin ja kuljetus Monterotondoon. Neljännen
vaelluspäivämme alkumatka on laskeutumista Ricca -laaksoon. Maciglianan
luonnonsuojelualueen kautta saavumme Rooman esikaupunkialueelle ja historialliselle
Monte Sacrolle eli Pyhälle Vuorelle joka nimestään huolimatta ei ole kovin korkea. Päivän
vaelluksen pituus on n. 19 km. Bussikuljetus Rooman hotelliimme. Majoittuminen
hotelliin ja illallinen.
Hotelli Cicerone **** (paikallinen luokitus)

Via Cicerone 55/c, Rooma http://www.hotelciceronerome.com/
Hotelli sijaitsee 15 min. kävelymatkan päässä Vatikaanin museoista. 292 huonetta, joissa
on kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, tv, talletus. Hotellissa on ravintola ja baari.
2.5. torstai

VATIKAANIN MUSEOT
Aamiainen ja retki Vatikaanin museoihin. Tutustumme museon taidekokoelmiin ja niissä
esiintyvään symboliikkaan. Käynti huipentuu, kuten aina Michelangelon maalaamaan
Sikstuksen kappeliin. Vatikaanin museon kierroksen kesto on n. kolme tuntia. Lounas,
jonka jälkeen iltapäivä vapaata aikaa.

3.5. perjantai
KOTIIN
Aamiainen ja huoneiden luovutus.
Kuljetus Rooman lentokentälle.
Klo 11:20
Finnairin lento lähtee Roomasta ja saapuu Helsinkiin klo 15:40.

Hinta

vähintään 20 henkilöä
1585 €/hlö/ kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 205 €

Hintaan sisältyy:
- Finnairin lennot Helsinki – Rooma – Helsinki turistiluokassa
- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa
- majoitus 2 yötä Rietissä, 2 yötä Fiano Romanossa, 2 yötä Roomassa
- matkaohjelman mukaiset ateriat (6 aamiaista, 2 lounasta ruokajuomilla, 4
puolihoitoillallista ruokajuomana vesi, 1 illallinen ruokajuomilla)
- bussikuljetukset matkaohjelman mukaisesti
- opastettu kierros Vatikaanin museoissa ja pakolliset kuulokkeet
- lentokenttämaksut, paikalliset verot ja arvonlisävero
Opastus FT Liisa Väisänen
Hintaan ei sisälly:
- muut ateriat kuin ohjelmassa mainittu
- patikointieväät (mahdollista saada lisämaksusta)
- 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.

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy
Pasilanraitio 9, 5. krs, 00240 Helsinki
Kehräsaari A 212, Tampere
info@resviaria.com
www.resviaria.com
Puh. 0440 477 070

