Helsingin kansallinen senioripiiri tarjoaa:

Sveitsin Alpit ja Pohjois-Italian järvet 2-7.5.2019
Tirano, St. Moritz, Como, Maggiore ja Isola bella

Päivä 1 - torstai 2.5.2019 Saapuminen Italiaan – vuorimaisemien Tiranoon
Finnairin lento Helsingistä lähtee 08.00 ja klo 10.05 paikallista aikaa saavumme Milanon Malpensa-kentälle.
Vastassa on loistava Italia-opas Maarit, suomalainen linja-auto sekä -kuljettaja. Lähdemme kohti upeiden
vuorimaisemien Tiranoa! Matkalla pidämme jaloittelu- ja ruokataukoja sopivin välein. Iltapäivällä saavumme
Tiranoon, ja majoitumme ydinkeskustassa perhehotelli Stelvioon. Yhteinen illallinen ruokajuomineen on
kävelymatkan päässä hotellistamme.
Hotel STELVIO***, Tirano www.albergostelvio.com

Tiranon kylän keskustassa sijaitseva kodikas perhehotelli. Hotellissa on baari, hissi ja huoneissa on
laattalattia. Huom! Huoneet ovat suhteellisen pienikokoiset.

Päivä 2 - perjantai 3.5. Bernina Express -maisemajunalla Tiranosta St. Moritziin
Aamiaisen jälkeen nousemme kuuluisaan Bernina Express -junaan, joka vie meidät aina St. Moritziin Sveitsiin!
Reitti on yksi maailman kauneimmista junareiteistä! Juna kulkee
Valtellinan laakson metsien läpi Sveitsin puolelle, nousten yhä
korkeammalle, aina n. 2.300 metrin korkeuteen. Matka on hurmaava;
vuoret ja niiden huipulla kimaltelevat jäätiköt, laaksot, järvet ja radan
varrella olevat maalaukselliset kylät ja asemat... Kaikki on kuin
satukirjasta! Pieni punainen juna tuo meidät St. Moritziin, joka on yksi
Sveitsin tunnetuimpia turistikohteita. Tutustumme eleganttiin ja
ainutlaatuiseen St.Moritziin, ennen paluuta omalla linja-autolla takaisin
Tiranoon. Yhteinen illallinen on hotellin läheisessä ravintolassa.
Päivä 3 – lauantai 4.5. Yläreittiä Como-järven rantaan
Aamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan ns. yläreittiä upeiden vuoristomaisemien keskellä kohti Como-järveä.
Ajamme Valtellinan laaksoa pitkin Sondrion ohittaen aina Como-järven pohjoispäähän, jossa siirrymme järven
läheisyyteen ajaen Leccon ohi kohti Comon kaupunkia. Comolla saamme ensikosketuksen Pohjois-Italian
järvialueiden rehevään luontoon ja majesteetillisiin maisemiin. Como-järvi tunnetaan myös monien
kuuluisuuksien ja italialaisten aristokraattisukujen huviloista. Comon kaupungin keskustassa kirjaudumme
iltapäivällä hotelliin Tre Re***+ Kotiutumisen jälkeen voimme lähteä oppaan johdolla pienelle iltakävelylle.
Yhteinen illallinen on hotellin ravintolassa.
Hotel TRE RE***+, Como www.hoteltrere.it

Comon vanhimpiin hotelleihin lukeutuva siisti perhehotelli, jolla loistava sijainti ydinkeskustassa. Järvelle
matkaa noin 100m! Hotelli oli aikoinaan luostari, mikä näkyy edelleenkin rakennuksen arkkitehtuurissa.
Hotellissa on yleinen oleskelutila, ravintola, aamiaissali (buffet-aamiainen). Huonekohtainen ilmastointi,
parketti- tai laattalattiat, WiFi, televisio, hiustenkuivaaja. Osassa tallelokero.

Päivä 4 - sunnuntai 5.5. Laivamatkat Como-järvellä ja upea Villa Carlotta
Aamiaisen jälkeen kävelemme hotellista satamaan (n.300m).
Linjalaivalla ”risteilemme” aina upeaan Villa Carlottaan asti, jonne
saavumme puolilta päivin. Pääsemme laivamatkan aikana
ihailemaan Como-järven sinistä samettisuutta ja mitä upeimpia
huviloita järveltä käsin. Ohitamme mm. George Clooneyn huvilan,
valitettavasti ei aivan lähietäisyydeltä…
Vierailemme Villa Carlotta -huvilassa, joka on peräisin 1700- luvun
alusta ja jossa on kaunis englantilainen puutarha 1800-luvulta.
Puutarhassa on kaunis arkkitehtuuri ja siellä voi ihailla erialisia
kamelioita, hedelmäpuita, palmuja, kaktuksia sekä erilaisia trooppisia kasveja. Paluu laivalla Comoon ja
illallinen ruokajuomineen on ulkona paikallisessa ravintolassa Imbarcadero.

Päivä 5 - maanantai 6.5. Comon kaupunkikierros sekä vapaata aikaa
Aamiaisen jälkeen tapaamme paikallisoppaamme ja teemme kävelykierroksen (Maarit opastaa suomeksi)
Comon keskustassa. Kierroksen aikana näemme Piazza Cavour-aukion ja sataman; Comon sydämen, piazza
Duomon eli tuomiokirkkoaukion, jonka laidalla on mahtava tuomiokirkko Duomo ja Broletto-palatsi, entinen
kunnantalo 1200-luvulta ja sen torni La Torre del Comune. Kävelemme keskustan kodikkaita pikkukatuja
pitkin S.Fedelen basilikalle, joka on romaanista tyyliä 1100-luvulta.
Kaupungin ”omalle pojalle” Alessandro Voltalle on omistettu temppeli, jossa on dokumentteja ja esineitä
Voltan elämästä. Tätä tarjousta kirjoittaessa Tempio Voltianon Galleriassa, eli yläkerroksissa on käynnissä
remontti, eikä sinne pääse. On mahdollista vierailla vain alakerrassa (toistaiseksi ei ilmoitettu milloin yläkerta
avataan). Loppupäivä on vapaata aikaa ihanassa Comon kaupungissa. Aikaa on niin ostoksille kuin
paikallisten herkkujen maistelemiseen.
Päivä 6. Tiistai 7.5.2019 Lago Maggiorella ihastuttavat Stresa, Isola Bella ja Isola Pescatori
Aamiaisen jälkeen lähdemme Maggiore-järvelle. Maisemat ovat ihastuttavat! Luonto on täällä rehevää ja
sinisenä kimaltelevan järven taustalla siintävät Alppien huiput. Rantabulevardin varrella on kauniita, vanhoja
hotelleja ja niiden takana Stresan kodikas ja viehättävä keskusta.
Stresasta lähdemme tutustumaan Lago Maggioren tunnetuimpaan nähtävyyteen; Isola Bella -palatsiin ja sen
puistoon, joka sijaitsee n. 10 minuutin venematkan päässä Stresasta.
Palatsin rakennutti 1600-luvulla barokkityyliin Borromeo-suku. Teemme opastetun kierroksen sisällä
palatsissa, näemme sen juhlavat salit ja upeat koristeet sekä maalaukset. Käymme myös ”Grottassa” =
simpukoin ja järvikivin koristetussa luolassa, jossa Borromeot vilvoittelivat kesähelteellä. Palatsin viereisessä
puistossa on kymmenelle terassille
portaittain rakennettu pyramidi,
jonka koristeena patsaita ja
koristepensaita.
Puistossa
on
runsaasti erilaisia puita ja kukkia
sekä
kaiken
lisänä
ylväänä
käyskentelevät valkoiset riikinkukot!
Isola Bellan naapurissa sijaitsee
taiteilijoiden ja kalastajien saari Isola Pescatori, jonne siirrymme nauttimaan matkan päätöslounaasta
ruokajuomien kera.
Ihanan lounaan jälkeen siirrymme Milanon lentoasemalle, josta Finnairin suora lento lähtee klo 19.00.
Saavumme Helsinkiin klo 22.55
Matkan hinta/hlö:

1335 €

Hintaan sisältyy:
• Finnairin suorat lennot Helsingistä ohjelman mukaan
• Ammattiopas Maarit Kerojärvi (opastanut Italiassa 30 vuotta!)
• Kuljetukset kohteessa suomalaisella INGSVA linja-autolla
• Suomalainen ammattikuljettaja
• Majoitus 5 yötä, mainituissa keskustahotelleissa, jaetuissa kahden hengen huoneissa
• 5 buffetaamiaista hotelleissa
• 4 illallista, joista kaksi ruokajuomineen
• 1 ruokajuomat sisältävä lounas Isola Pescatorin saarella
• Bernina Express -junamatka Tiranosta St. Moriziin
• Meno-paluu laivamatkat Comosta Villa Carlottaan sekä yksityisvenekuljetukset Maggiore-järvellä
• Pääsymaksut: Tempio Voltiano, Villa Carlotta, Isola Bellan palatsi ja puutarha
• Pakollinen paikallisopas Comossa sekä kaikki tietullit ja -verot & majoitusverot
Lisämaksusta:
• Yhden hengen huone 195 €
Hintaan EI sisälly
• Matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä peruutusturva

Voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti on tarpeen! Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Matkaehdot: Erityisehtoja noudatetaan tällä matkalla: www.ingsva.fi/matkaehdot
Tämän matkan peruutusmaksut tarkennettuna – ja myös sairastuessa:
1. Peruutus tapahtuu viimeistään 61 päivää ennen lähtöä, veloitetaan toimistomaksu 60 €
2. Jos matka peruutetaan 60-31 päivää ennen lähtöä, veloitetaan varausmaksu 150 €.
3. Jos peruutus tapahtuu 30 päivää ennen lähtöä tai vielä tätä myöhemmin, veloitetaan
kaikki todelliset kulut sekä lisäksi toimistomaksu 60 €

Muista hankkia hyvissä ajoin matkavakuutus ja siihen kattava peruutusturva!

Ilmoittautumiset 1.11.2018 klo 10 alkaen: Helsingin kansallisen senioripiirin matkavastaavalle, Paula
Kemppaiselle; paukem52@gmail.com tai puh. 050 5688 024. Ilmoittautuessa ilmoita: nimesi (kuten
passissa kirjoitettu), matkapuhelinno, s-posti ja mahdollinen ruokavalio sekä yhdistyksesi, johon kuulut.

Matkatoimisto INGSVA
Teollisuuskatu 1, 65610 Mustasaari
040 196 3962
www.ingsva.fi
www.kiertomatkat.fi /www.viinimatkat.fi /www.nhlmatkat.fi

