
 

Liisa Väisäsen opastama matka 13.-15.3.2023 

SURREALISMIN MESTARIN, TAITEEN KAUHUKAKARAN SALVADOR DALÍN JÄLJISSÄ 

 
 
Tervetuloa mukaan matkalle Salvador Dalín jäljille Figueresiin, Portligatin Dalín kotimuseeon sekä Castille de 
Púboliin. Oppaana Taiteentutkija, FT Liisa Väisänen. 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
13.3. maanantai Figueresin Salvador Dalí -museo 
Klo 09:20 Lähtö Vueling lennolla Malagasta ja saapuminen Barcelonaan klo 10:55. Bussikuljetus 

Figueresiin (155 km, kuljetus kestää noin kaksi tuntia). 
Tutustumme Figueresin Dalí -museoon, joka on todellinen surrealismin ilmentymä. Se on 
maailman suurin surrealistinen kohde. Museo sijaitsee entisessä, 1800-luvulla rakennetussa 
kaupunginteatterissa, joka tuhoutui Espanjan sisällissodassa. Sen raunioille Dalí päätti 
perustaa museonsa. Majoittuminen hotelliin kahdeksi yöksi. 

 
Hotelli Duran **** (paikallinen luokitus ****) 

   
Lasauca 5, Figueres 
Hotelli sijaitsee 100 m päässä Salvador Dalí -museosta. Hotellissa on ravintola, jossa itse Dalí 
vieraili aikoinaan sekä baari. Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, talletus, tv, 
puu- tai parkettilattia, jääkaappi. Huonekoko n. 15-16 m2 
https://www.hotelduran.com/en/ 
 

 Illallinen hotellin ravintolassa. 
 
14.3. tiistai  Salvador Dalín kotimuseo 

Aamupalan jälkeen lähdemme päiväretkelle Portligatiin, jossa vierailemme Salvador Dalín  
kotimuseossa. Ajomatka suuntaansa on noin tunnin verran. Dalí työskenteli tässä meren  
rannalla sijaitsevassa talossa vuodesta 1930 aina vuoteen 1982 saakka. Talo on  
labyrintinomainen, sillä se on tehty yhdistämällä useita kalastaja-asuntoja. Ikkunat ovat eri 
muotoisia ja niistä aukeavista merinäkymistä tunnistamme Dalín maalausten maisemia. 
Lounas päivän aikana. Iltaohjelma vapaa. 

 
15.3. keskiviikko  Castille de Púbol 
 Otamme matkatavarat mukaan bussiin ja ajamme Castille de Púboliin. Linna on keskiaikainen  
  rakennus, jonka Dalí osti vuonna 1969. Hän peruskorjasi linnan ja teki siitä rakastamansa  
  Galan temppelin. Myöhemmin Dalí nimettiin Públin markiisiksi. Linnasta matka jatkuu  
  Gironaan. Lounas päivän aikana. 
Klo 15:45 Lähtö junalla Gironasta kohti Malagaa, jonne saapuminen klo 21:46. 
 
 
Matkapaketti  

25 henkilöä   20 – 24 henkilöä   
609 €/hlö/2h huoneessa   669 €/hlö/2h huoneessa 
 
Yhden hengen huoneen lisämaksu 95 €. 
 

 



 

Matkapaketin hintaan sisältyy 
 - Liisa Väisäsen opastus 
 - kahden yön majoitus aamiaisella 
 - bussikuljetukset 30-paikkaisella bussilla 13.-15.3.23 ohjelman mukaan 
  - sisäänpääsymaksut: Teatro Museum Dali Figueres, Casa Museu Dali Portligat, Castillo Gala  
    Dali Pubolo 
  - kuulokesysteemi kolmena päivänä 
   - illallinen ja kaksi lounasta. Ruokailuihin sisältyy 2-3 ruokalajia, lasi viiniä ja mineraalivesi 
 - paikalliset verot, arvonlisävero 
 
 
Lisämaksusta:   
   Vueling edellyttää sitovan ennakkomaksun maksamista kahden viikon sisällä varauksesta.  
   Lentovaraus tehdään, kun 20 osallistujaa on kasassa. Junalipun hinta vahvistuu, kun  
   maaliskuun junavaraukset avautuvat myyntiin. 
 
  - lentolippu Vueling Malaga – Barcelona 13.3., hinta tällä hetkellä n. 80 €/hlö 
 - junalippu Girona – Malaga 15.3., hinta-arvio n. 100 e/hlö 
 
 
Hintaan ei sisälly: 
 - juomarahat 
  - matkavakuutus **suositellaan** 
  
  
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure 
tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille, 
tarvittaessa kysy lisää toimistostamme.  
 
 

 
       ~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~ 
 

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


