
 

MUSIIKKI KOHTAA KUVATAITEEN ESPANJASSA 25.-29.3.2022 

Sevilla – Madrid 

  
 
Jos Euroopan oopperahistorialla olisi kaupungin nimi, se olisi Sevilla. On laskettu, että Sevillaan sijoittuu 153 
oopperaa. Vanhin niistä on Alessando Melanin ooppera L`empio Punito vuodelta 1669 ja uusin Patrick 
Solurin Figaro´s last Hangover. Kuuluimmat niistä ovat luonnollisesti Sevillan parturi, Carmen, Don Giovanni 
ja Kohtalon voima. 
 
Keväinen matkamme vie Espanjan kahteen historialliseen kaupunkiin, joista toinen on oopperan myyttinen 
kaupunki Sevilla ja toinen pääkaupunki Madrid. Matkalla näemme kaksi 1900 -luvun merkittävää ja 
toisistaan poikkeavaa oopperaa: Sevillassa esitetään Debussyn unenomainen ja symbolinen Pelleas ja 
Melisande sekä Madridissa Prokovjefin kiihkeä ja tulinen hieman harvemmin esitetty Tulienkeli. Madridin 
oopperaesityksessä saamme kuulla Mika Karesta. Ohjelmaan kuuluu Sevillassa luonnollisesti kävely niillä 
paikoilla, joihin kuulut oopperat sijoittuvat. Näemme mm. Carmenin sikaritehtaan ja Fidelion linnan ja 
Sevillan parturin parvekkeen.  
 
Madridissa näemme kuvataiteen suuria mestareita Madridin museoissa. Oppainasi Minna Lindgren ja Liisa 
Väisänen. 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
25.3. perjantai Sevilla 
 Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Tapaatte Minna Lindgrenin lähtöportilla. 
Klo 08:00 Lähtö Finnairin lennoilla Malagaan, jonne saapuminen klo 11:40. Aikaero Suomeen on – 1 
 tunti. Liisa Väisänen on ryhmää vastassa lentoaseman tuloaulassa. Suoraan lentoasemalta 
 lähdemme bussilla kohti Sevillaa. Ajoaika on n. 3 tuntia, matkan varrella nautimme lounaan. 
 Sevillaan saavuttua majoittuminen kahdeksi yöksi. 
 
 Hotelli Vincci La Rábida **** (paikallinen luokitus) 

    
 C. Castelar 24, Sevilla 
 Sevillan keskustassa sijaitseva hotelli on kunnostettu 1800 -luvun kaupunkipalatsiin. Hotelli 
 henkii vanhaa aristokraattista tunnelmaa ja sen 1800 -luvun arkkitehtuuria, hotellin sisäpiha 
 on tyypillinen andalusialainen patio. Kaakelikoristeet aamiaishuoneen seinillä on alkuperäisiä. 
 Kattoterassin Mirador-baarista näkymät kaupunkiin. Hotellissa on ravintola, baari, kokoustiloja. 
 Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi/lämmitys, tv, minibaari, talletus, 
 laatta/marmorilattiat, wifi.  
 https://www.vinccihoteles.com/eng/hotels/spain/sevilla/hotel-la-rabida 
 
 Iltapäivällä lähdemme oopperakävelylle kaupungin keskustaan Figaron myytin jäljillä 
 tutustuen samalla vanhaan Sevillaan.  
 
 
26.3. lauantai Sevilla 
 Aamiaisen jälkeen teemme toisen oopperakävelyn. Aiheenamme on tällä kertaa lukuisat 
 Sevillaan sijoittuvat oopperat mm. Carmen, Sevillan parturi, Don Giovanni ja Kohtalon voima. 
 Reitti alkaa Carmenin sikaritehtaalta ja päättyy Pyhän Yrjön linnalle, Fidelion tunnelmiin. 
 Kävelykierroksen kesto n. 2 h. 



 

 Lounas, jonka jälkeen vierailemme Sevillan taidemuseossa. Entiseen luostariin kunnostettu 
 museo esittelee Espanjan maalaustaiteen helmiä. Esillä on mm. Velazquezin, Zurbaránin ja 
 Murillon teoksia. Paluu hotellille. 
 
Klo 18:00 Kokoonnumme hotellin kokoustilaan, Minna Lindgren esittelee illan oopperan Claude 
 Debussyn unenomaisen ja symbolisen Pelléas ja Mélisanden.  
 Kävelymatka Teatro de la Maestranza oopperatalolle on n. 600 m. 
Klo 20:00 Pelléas ja Mélisande -ooppera alkaa. Pelléasin roolin laulaa baritoni Edward Nelson, Mélisanden 
 sopraano Mari Eriksmoen ja Golaudin bassobaritoni Kyle Ketelsen. Hampurin kansallisoopperan 
 orkesteria johtaa kapellimestari Michel Plasson, ohjaus Willy Decker.  
 
27.3. sunnuntai Madrid 
 Aamiainen. Aamupäivällä omaa aikaa. Huoneiden luovutus ja kuljetus Sevillan 
 rautatieasemalle. 
Klo 12:18 Matka Sevillasta Madridiin sujuu mukavasti luotijunalla. Saapuminen Madridiin klo 14:56. Pic-
 nic lounas junamatkalla. 
 
 Madridiin saavuttua nousemme bussiin ja ajamme Prado museolle, jossa saamme ihailla 
 Espanjan kultakauden suuria mestareita sekä Hironymos Boschia. Museolta kuljetus hotelliin.  
 Majoittuminen kahdeksi yöksi. 
 
 Hotelli Vincci Capitol **** (paikallinen luokitus) 

    
 Gran Via 31, Madrid 
 Hotelli sijaitsee Madridin ydinkeskustassa, oopperalle on noin 500 metriä. Art deco -tyylisesti 
 sisustettu hotelli, jossa on ravintola ja kattoterassi. Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, 
 ilmastointi/lämmitys, tv, talletus, minibaari, wifi. https://en.vinccicapitol.com/ 
 
 Illallinen Madridissa. 
 
28.3. maanantai Madrid 
 Aamiainen. Aamupäivällä vierailemme Reina Sofian modernin taiteen museossa. Museon
 kuuluisin teos on Picasson Guernica, mutta tämän lisäksi näemme mm. Miron, Dalin ja 
 Tapies’in töitä. Museovierailun jälkeen kuljetus Parco de Retiron puistoon. Näemme upean 
 Kristallipalatsin sekä vierailemme puiston toisessa palatsissa Palacio de Velazquezissa Vivian 
 Suterin näyttelyssä.  
 Myöhäinen lounas ja paluu hotellille. 
Klo 17:00 Minna Lindgrenin oopperaesittely hotellin kokoustilassa. Illan ooppera on Sergei Prokofjevin 
 säveltämä tulinen ja kiihkeä Tulienkeli.  
 Lähtö hotellista Madridin Teatro Real oopperatalolle. Kävelymatka on n. 500 m. 
Klo 19:30 Tulienkeli ooppera alkaa. Teatro Realin orkesteria johtaa kapellimestari Gustavo Gimeno. 
 Ohjaus Calixo Bieito. Renatan roolin laulaa sopraano Ausrine Stundyte ja Ruprechtin Leigh 
 Melrose. Suomalaisväriä nähdään myös lavalla, kun inkvisiittorin roolin laulaa basso Mika 
 Kares.     
 
29.3. tiistai 
 Aamiaisen jälkeen kuljetus Madridin lentoasemalle.  
Klo 10:15 Lähtö Finnairin lennolla Helsinkiin, saapumisaika klo 15:25. 
 
 
 
Hinta 20 henkilöä 
 2045 €/hlö/ 2h huoneessa 
 
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 340 euroa. 
 
 
  



 

Hintaan sisältyy: 
 - Finnairin lennot turistiluokassa Helsinki – Malaga/ Madrid – Helsinki 
 - 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa 
 - 2 yön majoitus Sevillassa ja 2 yön majoitus Madridissa mainituissa hotelleissa 
 - junalippu Sevilla – Madrid, 2. lka 
 - oopperalippu Pelléas ja Mélisande -oopperaan, 1. katergoria 
 - oopperalippu Tulienkeli -oopperaan, 1. kategoria 
 - kokoustilavaraukset oopperaesittelyjä varten hotellissa 
 - 4 aamiaista, 1 pic-nic lounas junassa. 3 lounasta ja 1 illallinen sis. lasin viiniä ja veden  
 - kuljetukset ja retket ohjelman mukaan 
 - sisäänpääsyliput Sevillan taidemuseoon, Pradon taidemuseoon ja Reina Sofian taidemuseoon 
 - kuulokkeet 
 - lentokenttäverot, paikalliset verot ja arvonlisävero 
 
 Opastus Liisa Väisänen ja Minna Lindgren 
 
Hintaan ei sisälly: 
 - muut juomat kuin hintaan sisältyy kohdassa mainittu 
 - juomarahat 
 - matkavakuutus **suositellaan** 
 
 
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 negatiivisesta testituloksesta, 

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 
 
 
 


