
 

MATKA EDELFELTIN JALANJÄLJISSÄ ESPANJAAN 18.-25.3.2022 

Madrid – Toledo - Sevilla – Granada – Malaga 

 
 

Suomen kultakauden suuri mestari Albert Edelfelt matkusti vuonna 1881 viideksi viikoksi Espanjaan. Tällä 
matkalla kuljemme hänen jalanjäljissään aina Madridista Malagaan sekä Toledoon. Matkan vetäjinä toimivat 
taidemaalari Tero Annanolli sekä taiteentutkija Liisa Väisänen. Teron johdolla halukkaat voivat maalata 
samoissa maisemissa kuin Albert Edelfelt ja Liisan johdolla kulttuurimatkailijat oppivat taiteesta ja sen 
katsomisesta samoin kuin Espanjan värien ja taiteen vaikutuksesta Edelfeltin töihin. 
 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
18.3. perjantai Madrid 
 Lähtöselvitys Helsinki - Vantaan lentoasemalla. Tapaatte Tero Annanollin lähtöportilla. 
Klo 16:50 Lähtö Finnairin lennolla Madridiin, jonne saapuminen klo 20:15. Aikaero on -1 tunti Suomeen. 
 Liisa Väisänen on ryhmää vastassa lentoaseman tuloaulassa. Kuljetus hotelliin ja 
 majoittuminen kolmeksi yöksi. 
 
 Hotelli Emperador **** (paikallinen luokitus) 

    
 Gran Via 53, Madrid 
 Hotelli sijaitsee aivan Madridin sydämessä kuuluisan Gran Via-kadun varrella. Hotellissa on 
 tunnelmallinen aulabaari, ravintola, kokoustiloja ja aamiaishuone. Hotellin kattoterassilla on 
 auringonottoalue ja uima-allas (avoinna kesäkauden toukokuusta syyskuun lopulle). Huoneissa 
 on perinteinen madridilainen sisustus, kylpyhuone, hiustenkuivain, tv, ilmastointi, talletus, 
 minibaari, vedenkeitin, ilmainen wi-fi. https://www.emperadorhotel.com/en/ 
 
 Majoittumisen jälkeen kokoonnumme cocktail-tilaisuuteen hotellin loungeen, jossa tarjoillaan 
 ”Vino español” eli kylmiä ja lämpimiä tapaspaloja puna- tai valkoviinin kera. Tilaisuuden kesto 
 noin puoli tuntia. 
 
 

19.3. lauantai Madrid  
 Aamiaisen jälkeen kokoonnumme hotellin kokoustilaan tutustumaan kurssiohjelmaan, kurssin 
 vetäjiin ja muihin kurssilaisiin. Kurssi-infon jälkeen nousemme bussiin ja aloitamme 
 matkamme juuri kuten Edelfelt. Hänet vei Espanjaan hänen tuntemansa ihailu Velasquezin 
 taidetta kohtaan. Hän kävi tutustumassa siihen Pradossa. Mekin aloitamme retkemme yhdessä 
 Pradossa. Liisa opastaa Pradon museossa Espanjan kultakauden taidetta ja Tero kertoo 
 näkemyksiään Velasquezin ja Edefeltin siveltimenjäljistä.  
 Omakustanteinen lounastauko. Maalarit jäävät luonnostelemaan Pradon saleihin iltapäiväksi. 
 Liisa lähtee kulttuurimatkailijoiden kanssa Reina Sofian modernin taiteen museoon. 
 Paluukuljetus molemmille ryhmille hotelliin ja illallinen. 
 
 
20.3. sunnuntai Toledo  

 Aamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle Toledoon. Menomatkalla kuulemme Liisan 
 luennon Edelfeltin matkoista Espanjaan ja vaikutuksesta Suomeen. Toledoon saavuttua 
 teemme kävelykierroksen kaupungin keskustassa ja näemme Edelfeltin maalaamia paikkoja.   



 

 Lounas, jonka jälkeen maalarit maalaavat Teron johdolla samoja maisemia kuin Edelfelt. Liisa 
 vierailee sillä aikaa kulttuurimatkalaisten kanssa Toledon tuomiokirkossa ja San Tomen 
 kappelissa. Iltapäivällä kuljetus takaisin Madridiin ja matkalla kuulemme Teron luennon 
 Edelfeltin taiteesta. 
 
 

21.3. maanantai Sevilla 

 Aamiainen ja kuljetus Madridin rautatieasemalle. 
Klo 09:05 Matka Madridin ja Sevillan välillä kulkee sujuvasti luotijunalla. 
Klo 11:26 Saapuminen Sevillaan. Kuljetus hotelliin, jonne jätämme matkatavarat säilytykseen ja 
 kävelemme läheiseen lounasravintolaan. Lounaan jälkeen majoittuminen kahdeksi yöksi.  
  
 Hotelli Becquer **** (paikallinen luokitus) 

    
 Calle Reyes Catolicos 4, Sevilla 
 Sevillalaisen perheen omistama hotelli rakennettiin vuonna 1973 Torres de la Presan 
 markiisien palatsin paikalle. Hotellirakennuksessa säilytettiin osia palatsista kuten koristeelliset 
 katot, mahonkiset takanreunukset, lyijyikkunat ja takorautaiset ristikot. Myöhemmin hotellia 
 laajennettiin ostamalla viereinen rakennus ja remontoimalla se hotellihuoneiksi. Hotelli 
 sijaitsee Sevillan vanhassa kaupungissa, 300 m päässä Plaza Nueva-aukiolta. Katedraalille ja 
 Alcazarin linnoitukselle on noin 10 minuutin kävelymatka. Hotellissa on aamiaishuone, 
 kattoterassi, jossa ulkouima-allas (auki maaliskuu – lokakuu). 
 Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, talletus, tv, minibaari, puu- tai 
 parkettilattiat, vedenkeitin, wi-fi. https://www.hotelbecquer.com/en/ 
 
 Iltapäivällä kävelykierros Sevillassa ja näemme mm. paikat, missä Edelfelt on maalannut. 
 Maalareille on varattu kierroksen jälkeen aikaa maalata näissä samoissa paikoissa. 
 Kulttuuriryhmäläisille Liisa pitää samaan aikaan luennon hotellilla. 
 
 

22.3. tiistai  Sevilla 

 Aamiainen. Maalarit jatkavat Teron johdolla maalaamista Edelfeltin jäljillä paikoissa, jossa 
 hänkin maalasi, kuten San Telmon palatsilla (maalataan ulkopuolella). San Telmon palatsia 
 pidetään yhtenä Sevillan kauneimmista barokkityylisistä rakennuksista. Julkisivu on 130 m 
 pitkä ja se on koristeltu patsailla ja kehystetty pylväillä.  
 Kulttuurimatkailijat vierailevat Liisan opastamana Duañesin palatsissa ja puutarhassa. 
 Duañesin palatsi on Sevillan hienoimpia historiallisia rakennuksia ja muutama vuosi sitten 
 kuolleen Alban herttuattaren koti aina viimeisiin päiviinsä asti. Palatsi on edelleen virallinen 
 Alban herttuan pääpalatsi. Nykyisin palatsi on museoitu. Lounas päivän aikana. 
 Iltapäivällä Tero pitää koko ryhmälle luennon hotellin kokoustilassa.  
 
 
23.3. keskiviikko Granada 

 Aamiainen ja aamupäivä vapaata aikaa. Huoneiden luovutus. 
Klo 12:00 Lähtö bussilla kohti Granadaa. Ajoaika on noin kolme tuntia. Matkan aikana kuulemme Teron 
 ja Liisan luennot. 
Klo 15:00 Omakustanteinen lounas Granadassa. 
 Granadan mustalaiskaupunginosassa Sacramontella Edelfelt maalasi romaniväestöä ja hänen 
 pääteoksensa koko matkalta on Tanssiva Gitana I, sacramontelaistytöstä tehty maalaus.
 Maalarit maalaavat Sacramonten alueella, samaan aikaan kun kulttuuriryhmäläiset vierailevat 
 Liisan kanssa Alhambran ainutlaatuisessa, koristeellisessa palatsikokonaisuudessa. 
Klo 19:00 Illallinen Montesacron flamencopaikassa. 
Klo 20:00 Flamencoesitys. 
Klo 22:00 Lähtö kohti Malagaa, jonne saapuminen n. klo 24:00. Majoittuminen kahdeksi yöksi. 
 
 
 



 

 Hotelli Molina Lario **** (paikallinen luokitus) 

    
 Molina Lario 20-22, Malaga 
 Hiljattain remontoitu viehättävä hotelli sijaitsee erinomaisella paikalla Malagan ydinkeskustan 
 tuntumassa lähellä katedraalia, Picasson museota ja uutta satama-aluetta ja mahdollistaa 
 tutustumisen kaupunkiin helposti kävellen. Hotellissa on ravintola, baari, aurinkoterassi ja 
 kattouima-allas (auki kausiluonteisesti), kokoustiloja.  
 Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuvain, ilmastointi, tv, minibaari, talletus, wi-fi,
 kahvin/teenkeittovälineet, puu – tai parkettilattia. https://www.hotelmolinalario.com/en 
 
 
24.3. torstai Malaga 
 Aamiainen. Aamupäivällä Malagan kaupunkikierros koko ryhmälle.  
 Aikaa omakustanteiseen lounaaseen. 
 Iltapäivällä kokoonnumme hotellin kokoustilaan maalareiden teosten pop-up näyttelyyn. 
 Keskustelemme teoksista ja vedämme yhteen Edelfelt matkan ajatuksia. 
 
 Illallinen paikallisessa ravintolassa. 
 
25.3. perjantai 

 Aamiainen ja huoneiden luovutus. Kuljetus Malagan lentoasemalle. 
Klo 12:30 Lähtö Finnairin lennolla Helsinkiin, jonne saapuminen klo 18:00. 
 
 
 
Hinta vähintään 25 henkilöä 
 2115 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 
 
 20 – 24 henkilöä 
 2245 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 
 
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 535 euroa. 
  
 
Hintaan sisältyy 
 - Finnairin lennot Helsinki – Madrid/ Malaga – Helsinki turistiluokassa 
 - 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa 
 - 3 yötä Madridissa, 2 yötä Sevillassa, 2 yötä Malagassa 
 - matkaohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut 
 - junamatka Madrid – Sevilla 2. lkassa 
 - kokoustilat luentoja ja pop-up näyttelyä varten 
 - 7 aamiaista, 1 vino espanol, 3 lounasta ja 2 illallista sis. lasi viiniä ja veden 
 - kuulokkeet retkillä 
 - flamenco -esitys 
 - Tero Annanollin ja Liisa Väisäsen luennot ja opastukset. 
 - lentokenttämaksut, paikalliset verot, arvonlisävero 
  
 
Hintaan ei sisälly 
 - muut ateriat ja juomat kuin ohjelmassa mainittu 
 - juomarahat 
 - matkavakuutus **suositellaan** 
 - ravintoloiden mahdollisesti veloittamat lisämaksut erikoisruokavalioista 
 
   
 
 



 

Maalauskurssille osallistuvien mukaan otettavat tarvikkeet. Tarkemmat ohjeet lähempänä ajankohtaa: 
 - maalausvälineet 
 - luonnosteluvälineet 
 - maalauspohja 
 - vesiohenteiset värit, akryylivärit 
 - sään mukaiset maalausvaatteet 
 
 
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin 
käyttöä. Jos maahanpääsyyn edellytetään todistusta koronarokotteista tai negatiivista testitulosta, vastaa 
asiakas itse niiden hankkimisesta. Ilmoitamme lähempänä lähtöä mitä papereita matkalla tulee olla mukana. 

 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure 
tilanteissa. 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 kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista ja 
annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, 
sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset. 
 
 
 
 

 
       ~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~ 
 

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 
Kehräsaari A 212, Tampere 
info@resviaria.com   
www.resviaria.com 
Puh. 0440 477 070 
KKV 2107/06/Mj 
 


