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MATKAOHJELMA 15.–19.5.2023 JA TARJOUS  
210922 

 
ANNINA KANERVA / JÄRVENPÄÄN KANSALLISET SENIORIT 

 

POHJOIS-ITALIAN JÄRVISEUTU JA SVEITSI 

Como-järvi ja Maggiore-järvi Milanon pohjoispuolella ihastuttavat mitä kauneimmilla maisemilla tarjoten 
matkailijalle unohtumattomia elämyksiä. Täällä luonto on jakanut tuhlaillen parastaan: rantojen vihreät 
nurmialueet ja puistot piirtyvät järven kristallinsiniseen veteen, ja taustalla siintävät lumipeitteiset 
alpit. Nämä seudut – jylhien vuorien, kauniiden järvien, pienten kylien ja kaupunkien kokeminen hyvän 
ruoan ja viinien ryydittämänä – saavat täällä kerran käyneen haluamaan takaisin yhä uudelleen. Tällä 
matkalla piipahdamme myös Sveitsin puolella.   

15.5. ma | Orta- ja Maggiore-järvi, Stresa  
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä, jossa aamiainen lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen jäl-
keen. Aamupäivällä saapuminen Milanon Malpensan lentokentälle, jossa meitä on vastassa suomalainen 
matkanjohtaja. Täältä siirrymme noin tunnin ajomatkan päähän pienelle ja romanttiselle Orta-järvelle. 
Ortan kylään saavuttuamme ajamme bussien parkkipaikalta pienellä turistijunalla keskustaan yhteiselle, 
kevyelle lounaalle. Lounaan jälkeen siirtyminen järven rantaa seuraillen aina järven pohjoispäähän, josta 
jatkamme matkaa Maggiore-järvelle ja Stresan kaupunkiin. Majoittuminen hotelliin, tuloillallinen.  

16.5. ti | Retki Isola Bellan ja Isola dei Pescatorin saarille   
Aamiaisen jälkeen kuljemme jalkaisin Stresan satamaan, josta 
siirrymme vesitse Isola Bellan saarelle. Saarella sijaitsee Borro-
meo-suvun edelleen omistama loistelias palatsi sekä siihen kuu-
luva Teatro Massimo puutarhoineen, patsaineen, istutuksineen ja 
valkoisine riikinkukkoineen. 
Tutustumiskierroksen jälkeen omaa aikaa, vaikka matkamuisto-
ostoksiin tai kahvitteluun, ja puoliltapäivin kuljetus vesitse edel-
leen naapurisaarelle Isola dei Pescatorille. Saari on ainoa, jolla 
on paikallista asutusta ja siellä on useampia ravintoloita, joista 
eräässä nautimme kevyen lounaan.  
Lounaan jälkeen iltapäivällä paluu takaisin Stresaan. Iltapäivä ja ilta vapaa. Illallinen hotellissa. 

17.5. ke | Järviseutu, Locarno ja Centovalli-laakson junamatka  
Aamulla lähtö reittilaivalla Stresan satamasta Sveitsin puolelle Locarnoon, lounas nautitaan laivassa ris-
teilyn aikana. Locarno on tunnettu mm. filmifestivaaleistaan. Aloitamme junamatkan ns. sadan laakson 
reitille. Rautatieosuus on tunnettu vehreistä maisemistaan, vesiputouksistaan ja jylhistä vuoristaan.  
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Junamatka päättyy Domodossolaan, n. 800m korkeuteen. Täältä 
bussikuljetus takaisin Stresaan. Ilta vapaa. Puolihoitoillallinen. 

18.5. to | Lugano ja Como  
Päivän retken aikana näemme kaksi muuta alppijärveä. Aamulla 
ajamme vuionomaiselle Como-järvelle ja Comon kaupungin kes-
kustaan, jonka merkittävimmät rakennukset ovat tuomiokirkko 
sekä sen vieressä kohoava hallintorakennus eli Broletto. Comossa 
meillä on hieman omaa aikaa. Täältä jatkamme järven länsiran-
taa pitkin Tremezzon kylän tuntumaan ja vierailemme 1600-luvun 
lopulla rakennetussa palatsissa Villa Carlotta. Sen upea sijainti 
takaa upean näköalan järven toisella puolella sijaitsevaan Bel-
lagion kylään ja myös järveä ympäröiville vuorille. Villan kah-
dessa yleisölle auki olevassa kerroksessa on esillä arvokkaita tai-
deteoksia ja antiikkihuonekaluja. Vierailumme kohdistuu Villa 
Carlottan upeaan kasvitieteelliseen puutarhaan, jossa on yli 150 
eri kukkalajia atsaleoista alppiruusuihin, kamelioihin ja sitruuna-
puihin. – Kevyt lounas.  
Täältä jatkamme Sveitsin puolelle ylelliseen Luganoon, jossa 
hieman vapaa-aikaa ennen paluuta illaksi takaisin Stresaan. Yhteinen läksiäisillallinen.  

19.5. pe | Viinitilavierailu ja kotiinpaluu  
Aamiaisen jälkeen jätämme hotellin Stresassa ja lähdemme kohti Milanoa. Matkan varrella teemme vie-
railun eräällä viinitilalla, ja saamme italialaiseen tyyliin leikkeleitä, juustoja ja leipää sekä maistella tilan 
viinejä. Jatkamme kohti Milano Malpensan lentokenttää noin klo 16. Paluulento Suomeen.   
  
Lennot:  AY1751 Helsinki > Milano klo 08.00 – 10.05   |     AY1756 Milano > Helsinki klo 19.00 – 22.55   
   
Majoitus:  
Hotel Milan Speranza Au Lac • Piazza Marconi, 6/9 • 28838 Stresa • www.milansperanza.it/en   

Hotel Milan Speranza Au Lac sijaitsee vain 150 metrin päässä Maggiore-järven rannalta. Aivan hotellin 
vieressä on myös laituri, jolta lähtevät laivaretket Borromeon saarille.   
Hotellin huoneista on näkymät järvelle tai Stresaan sekä ympäröiville vuorille. Hotelli koostuu kah-
desta vierekkäisestä rakennuksesta. Hotellin palveluihin kuuluu kahvila, rentoutumis- ja lukutilat sekä 
ravintola, josta upea järvinäköala. Huoneissa on ilmastointi, TV, ilmainen Wi-Fi ja hiustenkuivaaja.  

 

 
FAKTATIEDOT: 

Matkakohde   Pohjois-Italia ja Sveitsi   
Matkan ajankohta  15.–19.5.2023, 5 päivää/4 yötä  
Matkan kokonaishinta  1.595 € / hlö, kun ryhmässä on vähintään 25 lähtijää  
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Matkan kokonaishintaan sisältyy kaikki tämä:  
• aamiainen H:ki–Vantaalla lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen jälkeen 
• Finnairin suora lento Helsinki > Milano > Helsinki lentoveroineen ja matkatavaroineen (8 kg 
            käsimatkatavara + 23 kg ruumaan menevää)   
• majoitus jaetussa 2 hengen huoneessa sis. aamiaiset  
• ohjelman mukaiset tilausajokuljetukset ja laivamatkat 
• kolme puolihoitoillallista hotellin ravintolassa ruokajuomineen  
• läksiäisillallinen kaupungilla  
• ohjelman mukaiset ruokailut retkipäivinä: 3 x lounas, ruokajuomana vesi , 1 x kahvi 
• viinitilavierailu juusto- ja leikkelelautasineen ja viinimaistiaisineen 
• ohjelman mukaiset retket ja sisäänpääsymaksut  
• kuulokkeet retkille   
• paikalliset kaupunkiverot  
• suomenkielisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan kohteessa  
• paikalliset englanninkieliset oppaat tarvittaessa  

Lisämaksusta   
• yhden hengen huonelisä 180 €   
• muut palvelut 
Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä 
toimitus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot.    
Sitovat ilmoittautumiset Annina Kanervalle (s-postitse annina.kanerva13@gmail.com, puh. 050 5058508) 
huonekavereittain ja -tyypeittäin viimeistään 15.2.2023. Tarvittavat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä: 

nimi (kuten passissa), postiosoite, s-postiosoite, matkapuhelinnumero, erikoisruokavaliot, huonekaveri, 
muuta huomioitavaa 

Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja paikkoja on rajoitetusti. Kun matka on täynnä, olet jonossa. 
Varausmaksu à 300 € erääntyy, kun matka on täynnä, loppumaksu erääntyy n. 6 vkoa ennen matkan alkua. 
Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Kon-Tiki Tour-
sista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentovero-
kustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.  
Hinnat perustuvat syyskuussa 2022 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan toteutuminen edel-
lyttää ryhmän minimikokoa 25.  
Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien ym. palveluiden 
muutoksista veloitamme 100 € muutoskulut / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut.  
Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oikeuden Kon-
Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai 
lentoverokustannusten noustessa.   
Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen 
matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.  
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston yllä-
pitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmis-
matkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilen-
tojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellam-
me lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä. Erityisehdot myös verkkosivuillamme 
www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/  

Ystävällisin terveisin 

Oy Kon-Tiki Tours Ltd 

 

 

Anne Kajander 
puh. 045 1242003 


