Musiikki kohtaa kuvataiteen Napolissa 21.-26.9.2019

Värikäs ja kuohuva Napoli on seuraavan Eeva-lehden musiikkia ja taidetta matkan kohde. Kauniita
barokki- ja renessanssirakennuksia, sokkeloisia katuja ja äänekästä kaupunginkäyntiä on nähtävissä
keskiaikaisessa vanhassa kaupungissa. Matkalla tutustumme mm. kaupungin taideaarteisiin,
kuulemme Verdin La Traviata -oopperan sekä yksityiskonserttina Enseble Comtessa da Dian konsertin
Graziella kirkossa. Oppaina toimivat FT Liisa Väisänen ja musiikkiasiantuntija Minna Lindgren.
Alustava matkaohjelma:
21.9. lauantai
MONTECASSINO
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jossa Minna Lindgren on ryhmää
vastassa.
Klo 07:50
Lähtö Finnairin lennolla Roomaan, jonne saapuminen klo 10:15. Liisa Väisäsen tapaatte
Rooman lentoasemalla. Lähdemme suoraan lentoasemalta kohti etelää. Matkalla
pysähdymme Cassinossa lounaalla sekä vierailemme Montecassinon luostarissa. Kukkulan
huipulla sijaitseva luostari on benediktiiniveljeskunnan pääluostari. Luostarilta avautuu
kauniit maisemat. Saapuminen alkuillasta Napoliin ja majoittuminen.
Hotelli Grand Oriente **** (paikallinen luokitus)

Napolin sydämessä sijaitseva hotelli. Santa Chiaran museo ja basilika ovat n. 10 min. kävelymatkan
päässä. Napolin satamaan on 1,5 km. Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, tv, ilmastointi,
talletus, minibaari, ilmainen wifi. Hotellissa on ravintola ja lounge-baari.
http://www.grandhoteloriente.it/

22.9. sunnuntai
NAPOLIN KIERROS JA LA TRAVIATA -OOPPERA
Aamiainen. Tänään teemme jalkaisin kierroksen Napolin historiallisessa keskustassa, joka
on Unescon maailmanperintölistalla. Spaccanapoli on Napolin vanha, kreikkalaisajalta
peräisin oleva kuuluista pääkatu, joka huokuu aitoakin aidompaa eteläisen Italian
tunnelmaa. Kaksi kilometriä pitkä suora katu on elämää kuhiseva, täynnä kauppiaita,
kahviloita ja puoteja. Kävelyretkellä vieraillaan Santa Chiaran luostaripihalla, joka toimii
museotilana. Koristeellisesti kuvioidu majolika-laatat koristavat pihakäytäviä reunustavia
pylväitä ja penkkejä. Luostarin holvikäytävät on koristeltu maalauksilla raamatun aiheista.
Kierroksen jälkeen lounas . Siirrymme takaisin hotellille ja Minna Lindgren esittelee illan
oopperan.
Klo 17:00

Giuseppe Verdin rakastettu ooppera La Traviata Teatro San Carlossa. Ooppera kestää noin
kolme tuntia sisältäen väliajan.

23.9. maanantai
MUSIIKKIKONSERVATORIO JA MADRE
Aamiainen. Aamupäivällä vierailu Napolin musiikkikonservatorioon San Pietro a
Majellaan. Museon kokoelmissa on arvokkaita instrumentteja kuten Stradivarin
rakentamia jousisoittimia ja Venäjän keisarinna Katariina II:n cembalo. Seuraavaksi
vierailemme modernin taiteen museossa MADRE’ssa. Museon vaihtuvien näyttelyiden

lisäksi kokoelmissa on mm. kansainvälisesti tunnettujen taiteilijoiden teoksia kuten Jeff
Koonsin, Damiel Hirstin, Anish Kapoorin sekä Gilbert ja Georgen teoksia. Museovierailun
jälkeen lounas. Iltapäivällä käymme Napolin tuomiokirkossa, joka on omistettu Pyhälle
Januariukselle, Napolin suojelupyhimykselle.
24.9. tiistai

CAPODIMONTEN MUSEO JA PIO MONTE DELLA MISERICORDIA
Aamiainen. Kuljetus aamulla Capodimonten museoon, jonka kokoelmiin tutustumme
Liisan johdolla. Capodimonten museo on yksi Italian suurimpia museoita ja se sijaitsee
Capodimonten linnakkeen museossa. Esillä on teoksia mm. tunnetuimmilta italialaisilta
maalareilta kuten Botticelli, Bellini ja Tizian. Bussikuljetus takaisin keskustaan ja vierailu
Pio Monte della Misericordia -kirkossa, jossa esillä on Caravaggion töitä. Lounas
napolilaisittain eli friteerattuja makupaloja sekä pizzaa.
Illalla lähdemme Chiesa della Graziellaan, jossa kuulemme yksityiskonserttina Enseble
Comtessa de Dian konsertin sisältäen renessanssiajan ja keskiajan musiikkia. Konsertti
alkaa klo 19:00 ja kestää noin tunnin.

25.9. keskiviikko
CASERTAN LINNA
Aamiaisen jälkeen lähdemme bussilla Casertaan, jossa tutustutaan Bourbon-suvun
metsästyslinnaan Reggia di Casertaan. 1700-luvulla rakennettu barokkityylinen linna
puutarhoineen on Unescon maailmanperintölistalla. Mahtavassa palatsissa on 1200
huonetta ja sen esikuvana on käytetty Versaillesin linnaa. Koristeellisissa saleissa on
Muranon lasista tehtyjä kattokruunuja, koristeellisia huonekaluja ja taideteoksia.
Vierailemme myös palatsin puutarhassa, joka tuntuu jatkuvan silmänkantamattomiin.
Puistolla onkin pituutta kolme kilometriä. Aikaa omakustenteiseen lounaaseen Casertassa,
jonka jälkeen ajo takaisin Napoliin. Matkaa on n. 30 km.
Läksiäisillallista nautimme Borgo Marinaron korttelissa, jossa sijaitsee Santa Lucian
satama ja Castel dell’Ovon linnoitus.
26.9. torstai
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Aamupäivällä lähdemme ajamaan kohden Rooman
lentoasemaa. Matkan varrella nautitaan lounas.
Klo 19:45
Finnairin lento lähtee Roomasta ja saapuu Helsinkiin klo 00:05+1
Hinta

25 henkilöä
1990 €/hlö kahden hengen huoneessa.
Yhden hengen huoneen lisämaksu 350 euroa.

Hintaan sisältyy:
- Finnairin lennot Helsinki – Rooma – Helsinki turistiluokassa
- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa
- viiden yön majoitus Grand Oriente hotellissa
- 5 aamiaista, 5 lounasta ja 1 illallinen ruokajuomalla
- matkaohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
- kuulokkeet 23.-25.9.
- lentokenttäverot ja -maksut, arvonlisävero
Opastus FT Liisa Väisänen ja musiikkiasiantuntijana Minna Lindgren
Hintaan ei sisälly:
- muut ateriat ja juomat kuin hintaan sisältyy kohdassa mainittu
- matkavakuutus **suositellaan**
- juomarahat

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Kysy tarvittaessa lisää toimistostamme. 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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