PESARON OOPPERA- JA TAIDEMATKA 19.-22.8.2020

Rossini oopperafestivaali on järjestetty Pesarossa vuodesta 1980 alkaen. Matkalla kuullaan Gioachino
Rossinin La Cambiale di Matrimonio sekä Elisabeth, Englannin kuningatar -oopperat. Matkaan sisältyy myös
retket lähialueille Fanoon ja Urbinoon sekä nähdään alueen taidekokoelmia. Oppaina toimivat FT Liisa
Väisänen ja musiikkiasiantuntija Minna Lindgren.

19.8. keskiviikko
Pesaro ja La Cambiale di Matrimonio -ooppera
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Tapaatte Minna Lindgrenin lähtöportilla.
Klo 07:30
Finnairin lento lähtee Bolognaan.
Klo 09:30
Saapuminen Bolognan lentoasemalle. Aikaero Suomeen on -1 tunti. Liisa Väisänen on ryhmää
vastassa tuloaulassa. Bolognasta on noin kahden tunnin ajomatka itärannikolle Pesaroon.
Kaupunkiin saavuttua nautitaan lounas hotellilla ja kirjaudutaan huoneisiin.
Hotelli Rossini **** (paikallinen luokitus)

Via Marconi 44, Pesaro
Hotelli sijaitsee lähellä merenrantaa, n. 7 min. kävelymatkan päässä Pesaron keskustasta.
Hotellissa on ravintola ja aurinkoterassi. Huoneissa on kylpyhuone, ilmastointi, hiustenkuivain,
tv, talletus, pieni parveke, ilmainen wifi. https://www.hotelrossini.it/en/home_3.html

Klo 20:00

Iltapäivällä teemme kävelykierroksen Pesaron keskustassa maestro Rossinin jäljillä. Pesaron
sydän on piazza del Popolo, jonka keskellä kaunis suihkulähde ja aukion laidalla Palazzo
Ducale, samoilla nurkilla on myös kaupungin tuomiokirkko eli Santa Maria Assuntalle omistettu
katedraali.
Hetki vapaata aikaa iltapäivällä.
Lähtö kävellen hotellista Rossini -oopperatalolle. Kävelymatka on n. 15 min. (1,2 km).
Illan oopperana kuullaan Jeanne d’Arc/La Cambiale di Matrimonio. Kapellimestarina toimii
Dmitry Korchak. Paikat 1. kategoriassa.

20.8. torstai
Rossinin synnyinkoti ja museo sekä Elisabeth -ooppera
Aamiaisen jälkeen lähdetään maestro Rossinin jäljille Pesaron keskustaan. Gioachino Rossini
syntyi vuonna 1792 ja sävelsin ensimmäisen oopperansa 18-vuotiaana. Parinkymmenen
oopperan lisäksi Rossini sävelsi myös kirkkomusiikkia.
Ensin vieraillaan Palazzo Moscassa eli Rossinin syntymäkodissa ja sen jälkeen tutustutaan
uusittuun Rossini -museoon. Käynti Biblioteca Fondazione Rossinissa, jossa on mestarin
partituureja sisältyy myös retkeen. Lounas päivän aikana Pesaron keskustassa.

Klo 20:00

Pesaron rantakadulta kulkee veloitukseton sukkulabussi Vitrifrigo Arenalle, joka sijaitsee n. 4
km päässä Pesaron keskustasta.
Tämän illan oopperana on David Livermooren ohjaama Elisabeth, Englannin kuningatar.
Kapellimestarina toimii Evelino Pidò. Paikat 2. kategoriassa. Oopperan jälkeen paluukuljetus
sukkulabussilla Pesaron keskustaan.

21.8. perjantai
Retki Urbinoon
Aamiainen. Päivän retki vie bussikyydillä ihastuttavaan yliopistokaupunkiin Urbinoon, josta oli
kotoisin yksi renessanssin merkittävimmistä taiteilijoista, etenkin Roomassa vaikuttanut
Raffaello Sanzio. Käynti Raffaellon syntymäkodissa ja Urbinon herttuan palatsissa sijaitsevassa
Marchen maakunnan taidegalleriassa kuuluvat ohjelmaan.

Lounas Urbinossa ja kuljetus takaisin Pesaroon.
Klo 16:00

Mahdollisuus osallistua lisämaksulliseen Belcanto-konserttiin Teatro Rossinissa. Lippujen
hinnat alk. 55 €/hlö + tilauskulut 5 €/lippu.

22.8. lauantai
Retki Fanoon
Aamiaisen jälkeen otamme matkatavarat ja ajamme bussilla rannikkoa pitkin Fanoon, jonka
loistokausi osuu riminiläisen Malatesta-suvun aikaan. Tutustuminen Malatestojen palatsin
taidekokoelmiin ja historialliseen keskustaan. Lounas Fanossa ennen paluukuljetusta Bolognan
kentälle.
Klo 20:00
Finnairin lento lähtee Bolognasta ja saapuu Helsinkiin klo 23:55.

Hinta

25 henkilöä
1910 euroa/henkilö/2h huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 345 euroa.

Hintaan sisältyy
-

Finnairin lennot Helsinki – Bologna – Helsinki turistiluokassa
23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa
kolmen yön majoitus Rossini hotellissa
ohjelman mukaiset kuljetukset ja retket
lippu Giovanna d’Arco/ La Cambiale di Matrimoniale -oopperaan, 1. kategoria
lippu Elisabeth – oopperaan, 2. kategoria
3 aamiaista, 4 lounasta ruokajuomin
kuulokkeet
lentokenttäverot, paikalliset verot ja arvonlisävero
Suomenkielinen opastus: Liisa Väisänen ja Minna Lindgren

Hintaan ei sisälly
- lippu Belcanto-konserttiin, alk. 55 € + 5 € tilauskulut
- muut ateriat kuin ohjelmassa mainittu
- juomarahat
- matkavakuutus **suositellaan**
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille, tarvittaessa kysy lisää toimistostamme.
Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu Ilmoitathan mahdolliset
erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat viimeistään 21 vrk ennen matkaa. Perillä kohteessa
ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista tai muista annosmuutoksista veloitetaan
lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden
toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.
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