Lääketieteen historian ystävien matka Andalusiaan
Cordoba – Granada – Malaga 8.-15.6.2020

Kun Lontoon 30.000 asukasta joutuivat 900-luvulla vielä harppomaan avonaisten, haisevien katuojien
ylitse ja hapuilemaan pimeillä kaduilla, samaan aikaan Cordoban miljoonakaupungin asukkaat saivat
nauttia viemäröinnistä, sadoista julkisista kylpylöistä, suihkulähteistä ja käymälöistä sekä hyvin
varustetuista sairaaloista ja kirjastoista. Vuosien 750 ja 1000 välisenä aikana Cordoba oli islamilaisen
Al Andalusin pääkaupunki. Siellä tiede ja oppineisuus kukoistivat. Matka Cordobaan ja lääketieteen
historiaan. Tervetuloa!
Alustava matkaohjelma:
8.6. maanantai
Klo 06:10
Norwegianin lento lähtee Helsingistä ja saapuu Malagaan klo 09:55. FT Liisa Väisänen on
ryhmää vastassa lentoasemalla. Kuljetus noin kolmen tunnin ajomatkan päähän
Cordobaan. Lounastauko matkan varrella. Majoittuminen, iltapäivä vapaa.
Hotelli NH Hesperia ****, Córdoba (paikallinen luokitus)

Avda. Fray Albino 1, Cordoba
Hotelli sijaitsee lyhyen matkan päässä Cordoban kuuluisasta katedraali-moskeijasta.
Cordoban historiallinen alue on 10 min. kävelymatkan päässä. Huoneissa on kylpyhuone,
hiustenkuivain, ilmastointi, tv, talletus, wifi. Hotellissa on kokoustila, ravintola, lobbybaari ja ulkouima-allas.
http://www.hesperia.com/en/hoteles/hesperia-cordoba/
Ensimmäinen luento, jonka jälkeen siirrytään paikalliseen ravintolaan. Tervetulojuoman
jälkeen nautitaan illallinen.
9.6. tiistai

Cordoban kävelykierros
Aamiaisen jälkeen kävelyretki Cordoban historiallisessa keskustassa seuraillen keskiajan
suurten filosofien ja lääkäreiden Maimonideksen ja Avarroeksen jäljillä. Kävelyretken
aikana näemme molempien suurmiesten patsaat. Käymme arabialaiselta ajalta olevan
Calahorran tornin sisällä olevassa museossa, joiden saleissa voimme tutustua arabiajan
Cordobaan sekä näiden kahden suuren miehen elämään ja saavutuksiin. Kävelyretken
aikana näimme myös yhden entisöidyn vesipyörän, jonka avulla kaupungin vesihuolto
toimi. Vapaata aikaa lounastaa.
Käymme Cordoban henkeäsalpaavan kauniissa katedraali-moskeijassa. Sen
rituaalipesupaikka on säilynyt osin ja antaa meille kuvaa ajan hygieniasta, joka liittyi
uskonnon harjoittamiseen. Luento ja illallinen.

10.6. keskiviikko
Cordoban juutalainen kaupunginosa ja Casa Andalusi
Aamiaisen jälkeen jatkamme tutustumista historialliseen Cordobaan. Teemme kierroksen
juutalaisessa kaupunginosassa, jossa näemme säilyneen synagogan. Vierailemme myös
museoidussa juutalaistalossa nimeltään Casa de Sefarad. Juutalaiskortteleiden alueella on

myös pieni, mutta sitäkin mielenkiintoisempi alkemiamuseo: Al Iksir. Tutustumme sen
kokoelmiin kautta alkemian historiaan. Käymme päivän aikana myös inkvisitionäyttelyssä: Galeria de la Inquisicion. Inkvisitio ajoi juutalaiset aikoinaan pois maasta.
Oleellinen osa Cordoban sivistystä oli luonnollisesti 900-luvun Cordobassa sijainnut
länsimaiden suurin kirjasto. Siellä oli 400.000 teosta. Kirjaston syntymiseen vaikutti
suuresti se, että maurit toivat paperinvalmistuksen taidon Eurooppaan. Euroopassa kirjat
valmistettiin aiemmin pergamentista. Casa Andalusin pieni mutta erinomainen näyttely
esittelee miten lumppupaperia valmistettiin. Kankaan riekaleita jauhettiin vesimyllyllä
massaksi, jonka jälkeen ne puristettiin ja kuivattiin. Lopputulosta eli lumppupaperia voitiin
käyttää kuin paperia. Päivän aikana vapaata aikaa lounastaa. Luento ja illallinen.
11.6. torstai
Retki Granadaan
Aamiainen. Teemme retken historiallisen Granadaan, joka sijaitsee noin kahden tunnin
ajomatkan päässä. Käymme isä Suarezille omistetussa tieteen historiallisessa museossa,
Museo de la Ciencias Naturales Instituto Padre Suarez. Museossa käsitellään tieteen ja
kemian historiaa. Esillä on myös anatomisia malleja. Vapaata aikaa lounastaa.
Vanha Granadan islamin aikainen hallintokaupunki Alhambra on ainutlaatuinen
palatsikokonaisuus ja paras esimerkki islamilaisesta arkkitehtuurissa Euroopassa. Siellä on
erityisen hyvin säilynyt vesijärjestelmä, jonka avulla vettä kuljetettiin koko
hallintokaupungin alueelle. Teemme siellä noin kahden ja puolen tunnin mittaisen
kierroksen. Paluu Gordobaan myöhään. Illallinen.
12.6. perjantai
Cordoban vanhat kylpylät ja arabilinnoitus
Aamiainen. Jatkamme Cordoban nähtävyyksiin tutustumista. Arabikaupunkien suuresta
hygieniasta kertovat meille hyvin säilyneet vanhat kylpylät. Tutustumme Kalifien aikaisiin
kylpylöihin. Vierailemme myös Cordoban Alcazarissa eli arabilinnoituksessa, jonka
myöhemmin kristityt hallitsijat ottivat käyttöönsä. Vapaata aikaa lounastaa retken aikana.
Luento ja illallinen.
13.6. lauantai
Rabanalesin yliopiston anatomianmuseo ja kasvitieteellinen puutarha
Aamiaisen jälkeen käymme hieman Cordoban keskustan ulkopuolella Rabanalesin
yliopistokampuksella. Siellä tutustumme Eläintieteellisen laitoksen tiloissa sijaitsevaan
vertailevan anatomian sekä eläin- ja ihmisanatomian museoon (MAV-UCO). Vapaata aikaa
lounastaa. Iltapäivällä tutustumme Cordoban yliopiston hallinnoimaan kasvitieteelliseen
puutarhaan. Luento ja illallinen.
14.6. sunnuntai
Malagan Aduana museo
Aamiainen. Ajamme noin kolmen tunnin ajomatkan päähän Malagaan. Lounastauko
matkan varrella. Malagassa vierailemme vanhaan tullirakennukseen rakennettuun
suureen museoon. Aduana museossa esitellään paitsi kaupungin historiaa aina
karthagolaisesta ajasta islamilaisen ajan kautta nykyaikaan saakka. Museossa ovat myös
Malagan taideakatemian kokoelmat.
Majoittuminen Malagassa hotelliin.
Hotelli Molina Lario ****, Malaga (paikallinen luokitus)

Molina Lario 20-22, Malaga Centro
Hotelli sijaitsee Malagan keskustassa, katedraalin vieressä, lähellä satamaa,
kävelykatualuetta ja Picasso museota. Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain,
ilmastointi, tv, talletus, teen/kahvinkeittovälineet, wifi. Hotellissa on ravintola, baari,
kokoustiloja, ulkouima-allas (auki 10-18.00)
https://www.hotelmolinalario.com/index.php?urlLang=en
Majoittumisen jälkeen luento ja illallinen.

15.6.maanantai
Aamiaisen jälkeen kuljetus Malagan lentoasemalle.
Klo 10:35
Norwegianin lento lähtee Malagasta ja saapuu Helsinkiin klo 16:10.

Hinta

vähintään 35 matkustajaa
1570 €/henkilö/ kahden hengen huoneessa
vähintään 30 matkustajaa
1625 €/henkilö/ kahden hengen huoneessa
vähintään 20 matkustajaa
1760 €/henkilö/ kahden hengen huoneessa
vähintään 15 matkustajaa
1865 €/henkilö/ kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 360 euroa.

Hintaan sisältyy
- Norwegianin lennot Helsinki – Malaga – Helsinki
- 20 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 10 kg käsimatkatavaraa
- ohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
- 6 yön majoitus Gordobassa ja 1 yö Malagassa 4* hotelleissa
- 7 aamiaista, 7 illallista ruokajuomalla (1/4 pulloa viiniä ja mineraalivesi), tervetulojuoma
- 6 luentoa hotellien kokoustilassa
- lentokenttämaksut, paikalliset verot, arvonlisävero
Opastus FT Liisa Väisänen

Hintaan ei sisälly
- lounaat
- juomarahat
- matkavakuutus **suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy lisää tietoa 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.

Lisätiedot ja varaukset:

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy
Pasilanraitio 9, Helsinki
Kehräsaari A 212, Tampere
info@resviaria.com www.resviaria.com
Puh. 0440 477 070
Puh. 050-354 3063/ Jaana Sinisalo
KKV 2107/06/MjMv

