Sofia-opiston

Viikonloppumatka Toledoon 13.-15.3.2020

Toledon historiallinen kaupunki linnoituksineen ja puolustusmuureineen antaa hyvän käsityksen, miten
kaupungissa elettiin vuosisatoja sitten. Toledon vanha kaupunki sokkeloisine kujineen ja aukioineen on
kaupungin sydän. Matkalla näemme mm. upeita kirkkoja ja kaupungin taideaarteita.
Alustava matkaohjelma:
13.3. perjantai
Toledon kävelykierros
Kokoontuminen Malagan rautatieasemalla. Liisa Väisänen on ryhmää vastassa asemalla.
Klo 08:00
Lähtö junalla Malagasta junalla kohti Madridia, jonne saapuminen klo 10:40. Madridista
jatkamme bussilla Toledoon, Espanjan entiseen pääkaupunkiin. Toledo on rakennettu Tajojoen laakson rinteille. Kaupunkiin saavuttua jätämme matkatavarat hotelliin ja teemme
kävelykierroksen Toledon vanhassa kaupungissa. Kierroksen aikana piipahdamme St. Tomen
kappelissa katsomassa El Grecon mestariteosta Orgazin kreivin hautajaiset. Käymme myös
vanhassa synagogassa Santa Maria Blancassa. Päivällä aikaa välipalaan tai lounastaa.
Iltapäivällä majoittuminen hotelliin.

Hotelli Hacienda del Cardenal *** (paikallinen luokitus)

Paseo del Recaredo 24, Toledo
Hotelli on rakennettu 1000-luvulta peräisin oleviin arabialaismuureihin. Viehättävää hotellia ympäröi
puutarha. Hotellista on lyhyt matka kaupungin keskustaan vieville liukuportaille. Hotellissa toimii
yksi Toledon tunnetuimmista ravintoloista, jossa valmistetaan perinteisiä ruokia. Huoneissa on
kylpyhuone, hiustenkuivain, tv, ilmastointi, wifi.

14.3. lauantai
Toledon katedraali ja El Grecon kotimuseo
Aamiainen. Tänään käymme vierailulla Toledon mahtavassa goottilaisessa katedraalissa,
joka on yksi maan suurimmista. Katedraalin sakasti on kuin pienimuotoinen taidemuseo,
siellä on mm. Goyan ja El Grecon maalauksia. Vapaata aikaa lounastaa. Iltapäivällä
jatkamme retkeä tutustumalla El Grecon museoituun kotitaloon. Syntyjään kreikkalainen
El Greco teki pääosan luomistyöstään Espanjassa ja erityisesti Toledossa.
15.3. sunnuntai
Toledon Alcazar
Aamiaisen jälkeen käymme Toledon Alcazarissa, jossa toimii nykyisin sotamuseo. Toledon
korkeimmalle alueelle rakennettu kivinen linnoitus on 1300-luvulta. Kuningas Kaarle V teki
linnoituksesta kuninkaanlinnan 1500-luvulla, kun Toledo oli maan pääkaupunki. Espanjan
sisällissodan aikaan 1930-luvulla linna tuhoutui sisältä pahoin. Sodan jälkeen linnaa on
kunnostettu ja rakennettu uudestaan. Vapaata aikaa lounastaa, jonka jälkeen bussikuljetus
Madridiin.
Klo 15:35
Lähtö junalla Madridista Malagaan, jonne saapuminen klo 18:06.

Hinta-arvio 25 matkustajaa
489 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 110 euroa.
Hintaan sisältyy
- junamatkat Malaga – Madrid – Malaga 2. luokassa
- bussikuljetus Madrid – Toledo – Madrid
- kahden yön majoitus mainitussa hotellissa aamiaisella
- sisäänpääsymaksut St. Tomen kirkkoon, Santa Marian synagogaan, katedraaliin, El
Grecon museoon ja Alcazariin
- Toledon virallinen paikallisopas vierailuilla
- suomenkielinen opaspalvelu
- kuulokkeet Toledon retkillä
Hintaan ei sisälly
- ateriat
- juomarahat
- matkavakuutus **suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Toledo on rakennettu rinteeseen, joten siellä on
portaita ja korkeuseroa. Vanhassa kaupungissa liikutaan jalkaisin. Emme suosittele matkaa liikuntaesteisille.
Maaliskuun junahinnat vahvistuvat 3 kk ennen matkaa. Hinta-arvio perustuu vuoden 2019 junahintoihin.
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