
 

Seniorilääkärien matka 

ITALIAAN: PADOVA- VERONA – RAVENNA - VENETSIA 22.-27.5.2023 

 
Padova on yksi Veneton maakunnan kaupungeista, joka sijaitsee 40 km Venetsiasta länteen. 
Padovan kaupungin keskustasta löytyy useita historiallisesti merkittäviä rakennuksia ja aukioita. Ehkä 
kuuluisimpana nähtävyytenä voidaan pitää Cappella Scrovegnin kappelia, jossa on Giotton kuuluisat 
freskomaalaukset. Matkalla vierailemme myös oopperasta kuulussa Veronassa, mosaiikkikaupunki 
Ravennassa sekä iki-ihanassa Venetsiassa. Nautimme hyvästä ruuasta ja italialaisista viineistä.  
 
Alustava matkaohjelma: 
 
22.5. maanantai  Padova 
 Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen lennon lähtöä.  
Klo 07.05 Lähtö Finnairin reittilennolla Venetsiaan. 
Klo 09.05 Saavumme Venetsian lentoasemalle, jossa tapaamme suomenkielisen oppaamme. 

Kuljetus Padovan keskustaan, jossa nautimme lounaan ruokajuomin paikallisessa 
ravintolassa.  

 Tämä päivä on omistettu Padovaan tutustumiselle, joka tehdään jalkaisin. Kierroksen 
 aikana tutustumme keskustan nähtävyyksiin. Näemme mm. Piazza Eremitani aukion 

laidalla olevan Eremitani-kirkon, jossa on Andrea Mantegnan upeita freskoja. 
Ydinkeskustassa kävelemme ohi historiallisen Caffè Pedrocchi kahvilan, jossa voi käydä 
nauttimassa iltapäiväkahvit kierroksen jälkeen Kahvilan edessä sijaitsee myös yksi 
Euroopan vanhimmista yliopistosta, joka on kuuluisa sen anatomisesta teatteristaan sekä 
Galileo Galilein opetuspulpetista. Kierroksemme jatkuu värikkään Erbe-aukion kautta 
tyyikkäälle Signori-aukiolle, jossa on kapteenien palatsi sekä edelleen tuomiokirkolle, 
jossa on kastekappeli arvokkaine freskoineen. Kierroksemme päättyy Pyhän Antoniuksen 
basilikalle, joka on vuosittain satojen tuhansien pyhiinvaeltajien kohteena – kirkon edessä 
on kondottieerikapteeni Erasimo da Narnin eli Gattalamelatan ratsastajapatsas, 
Donatellon työtä.  

  
 Kierroksen jälkeen majoittuminen. Ilta vapaata. 
  

  
 HOTELLI METHIS & SPA **** (paikallinen luokitus) 

Hotelli sijaitsee Naviglio-joen rannalla heti Padovan historiallisen keskustan ulkopuolella, 
lähellä Galileon Specola-observatoriota. Hotellissa on mm. ravintola, baari, kuntosali ja 
kylpylä, jossa on tarjolla lisämaksusta erilaisia hoitoja. Hotellin sisustus perustuu neljään 
eri teemaan ja jokaisessa kerroksessa on erivärinen sisustus. Huoneissa on käytetty 
yksinkertaisia luonnonmateriaaleja ja kaikissa huoneissa on wifi, LCD-TV ja mukavuudet.  

 
23.5. tiistai   Verona 

Aamiainen hotellissa. Tänään teemme kokopäiväretken Veronaan. Kaupunki sijaitsee noin 
tunnin ajomatkan päässä Padovasta. Verona tunnetaan Romeon ja Julian kotikaupunkina, 
mutta myös kesäisin järjestettävistä oopperajuhlistaan. Tutustuminen kaupunkiin alkaakin 
juuri Piazza Bra’lta, jonka laidalla kohoaa roomalainen amfiteatteri L’Arena, Veronan 
oopperajuhlien näyttämö. Piazzan laidalla on lukuisia katukahviloita ja -ravintoloita, joissa  



 

 
myöhemmin on mukava istahtaa, vaikka iltapäiväkahville. Piazza Bra’lta kuljetaan 
kävelykatu Via Mazzinia pitkin yrttitorille, Piazza Erbelle, jossa nimensä mukaisesti on 
päivittäin vihannes- ja hedelmätori. Aukion laidalla on nähtävänä rakennuksia eri 
aikakausista. Viereisellä Piazza Signorilla sijaitsee Veronaa keskiajalla hallinneen Scala-
suvun asuin- ja hallintorakennukset sekä suvun pieni, romaanistyylinen kotikirkko, Santa 
Maria Antica. Kierroksemme päättyy Julian parvekkeelle. Shakespeare sijoitti 
surullisromanttisen rakkaustarinansa tapahtumat juuri Veronaan. Lounaan nautimme 
paikallisessa ravintolassa. Vapaata aikaa ennen paluuta Padovaan. 

 
24.5. keskiviikko  Ravenna 

Aamiaisen jälkeen suuntaamme kokopäiväretkelle Ravennaan, jonne on kahden tunnin 
ajomatka. Ravenna on yksi maailman tärkeimmistä mosaiikkikaupungeista. Täällä on 
varhaiskristilliseltä aikakaudelta peräisin olevia kirkkoja, jotka on koristettu taidokkain 
mosaiikein. Tutustumme kävellen kaupungin keskustaan ja erityisesti sen 
maailmankuuluihin varhaiskristilliseltä ajalta peräisin oleviin mosaiikkikoristeisiin 
kirkkoihin. Kierroksen aikana käymme S. Vitalen kirkossa, Galla Placidian hautakappelissa 
sekä Italian kirjakielen isän, Dante Alighierin hautakappelissa.  
 
Lounaan nautimme Ravennan keskustassa. Lounaan jälkeen retkemme jatkuu vielä 
Classen kaupunginosaan, jossa vierailemme vielä S. Apollinaire in Classen kirkossa. 
Tämän jälkeen palaamme takaisin Padovaan.  

 
25.5. torstai  Venetsia 

Aamiainen hotellissa. Tämän päivän vietämme Venetsiassa. Lähdemme bussilla 
Venetsiaan, jossa yksityinen lautta vie Dorsoduron kaupunginosaan (lähimmälle laiturille 
n. 600 m). Ensimmäinen vierailukohteemme on Peggy Guggenheiin museo. Tämä museo 
on yksi tärkeimmistä museoista Italiassa, jossa on kokoelma eurooppalaista ja 
amerikkalaista taidetta. Se sijaitsee Canal Granden varrella Palazzo Venier dei Leoni 
palatsissa, joka oli aikoinaan itse Peggy Guggenheimin koti. Museossa on esillä hänen 
henkilökohtainen kokoelmansa, mutta myös muiden taiteilijoiden mestariteoksia mm. 
Hannelore B, Rudolph B, Schulhof jne. Lisäksi useita vaihtuvia näyttelyitä. Opastettu 
kierros englannin kielellä. Ryhmä jaetaan kahtia, jos yli 24 lähtijää.  
 
Vierailun jälkeen tutustumme vielä Santa Maria della Saluten kirkkoon, jossa on mm. 
Tizianon ja Tintoreton töitä. Lounaan nautimme paikallisessa ravintolassa ja sen jälkeen 
jää vielä hieman omaa aikaa ennen paluuta takaisin Padovaan. 
 

26.5. perjantai  Vapaa päivä 
 Aamiainen hotellissa. Vapaa päivä Padovassa.  
 

Yhteinen illallinen. 
 
27.5. lauantai  Kotiin 

Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Matkaamme bussilla kohti Borgolucen juusto- ja 
viinitilaa. Se tuottaa juuston lisäksi lihaa ja Prosecco-viiniä. Vierailemme ensin 
puhvelitalleilla ja meijerissä, jossa on tilan oma käsityö- ja maaseutumuseo. Kuulemme 
tilan kestävän kehityksen suunnitelmista ja miten he ottavat huomioon tämän hetkiset 
sähkönkulutukseen liittyvät ongelmat. Vierailemme myös tilan viinikanttiinissa, jossa 
maistelemme tilan tuotteita kevyen lounaan yhteydessä.  

 
 Vierailun jälkeen matka jatkuu Venetsian lentokentälle, jossa lähtöselvitys. 
Klo 19.20 Lähtö Finnairin reittilennolla Helsinkiin, jonne saavumme klo 23.05. 



 

Hinta: min 30 lähtijää  min 25 lähtijää 
 1895 €/henkilö H2:ssa  1975 €/henkilö H2:ssa 
 
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 250 euroa. 
 
Hintaan sisältyy: 

- Finnairin reittilennot turistiluokassa 
- verot ja viranomaismaksut 
- ruumaan menevä matkatavara 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg 
- kuljetukset kohteessa ohjelman mukaan 
- viiden yön majoitus mainitussa hotellissa tai vastaavassa 
- aamiaiset hotellissa 
- neljä lounasta ruokajuomina lasi viiniä, vesi ja kahvi 
- 3-ruokalajin illallinen ruokajuomina lasi viiniä, vesi ja kahvi 
- kevyt lounas lähtöpäivänä (juusto- ja leikkelelautanen, grissini leipätikkuja, pientä 

suolaista) 
- viininmaistajaiset Burgolucen tilalla 
- ohjelmassa mainitut retket suomenkielisen oppaan johdolla 
- sisäänpääsymaksut Ravennan ja Venetsian retkillä 
- suomenkielisen paikallisoppaan palvelut matkan aikana 
- kuulokkeet Padovan kierroksella, Ravennan, Veronan ja Venetsian retkillä 
- arvonlisävero  

 
Hintaan ei sisälly: 

- muut ruokailut ja ruokajuomat 
- matkavakuutus ** suositellaan** 

 
Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinnat edellyttävät minimilähtijämäärää. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön 
muuttamiseen force majeure -tilanteissa.  
 
HUOMIOITAVAA ERIKOISRUOKAVALIOISTA JA LIIKUNTARAJOITTEISTA 
 
RYHMÄRUOKAILUT ** 
Allergioiden, ruokarajoitteiden ja mielihalujen määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Ryhmämatkoilla ei kaikkia 
ruokavalioita/toiveita valitettavasti pystytä toteuttamaan. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, 
joissa yksi yhtenäinen menu on valittu etukäteen. Näissä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ruoka-
aineallergiat. Ko. annokset ovat usein pelkistetympiä kuin menun annokset, eivätkä ravintolat tee erillisiä ruokia 
jokaista allergiaa kohden. Esim. gluteeniton/laktoositon jälkiruoka on usein hedelmä, hedelmäsalaatti tai sorbetti 
koko matkan ajan. Mielihalujen mukaan annoksia ei voi vaihtaa. Ilmoita siis vain sellaiset ruokarajoitukset, joista 
on terveydellistä haittaa tai perustuvat vakaumukseen (esim. kasvisruoka). Tieto tulee olla toimistossa viimeistään 
kuukautta ennen matkaa.  
 
Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet 
ovat rajalliset. Perillä kohteessa ilmoitetuista annosmuutoksista, erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan 
lisämaksua 20 euroa/ruokailu matkan jälkeen.  
 
LIIKUNTARAJOITTEET 
Matka ei ole esteetön eikä näin ollen sovellu liikuntarajoitteisille. Huomioithan, että matkalla tulee kävelyä esim. 
museoissa ja kävelykierroksilla. Useissa kaupungeissa bussin käyttöä kaupungin keskustoissa on rajoitettu. Osa 
kävelyistä voi olla myös siirtymisiä, jolloin sen väliin jättäminen ei ole mahdollista. Kaupunki- kohteissa on myös 
rappusia ja mukulakivikatuja. Matkoja ei suositella apuvälineillä liikkuville (pyörätuoli, rollaattori).  
 
 

  
~ ryhmämatkoja vuodesta 2006 ~  

  
Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy  
Åkerlundinkatu 2, 5. krs, Tampere  
info@resviaria.com    
www.resviaria.com  
Puh. 0440 477 070  
KKV 2107/06/Mj  



 

 
 
 
 
 
 

 

 


