
 

 

     Taidetta ja oopperaa  Madrid-Segovia-Toledo  1-5.10.2020 

Tervetuloa tutustumaan Unescon kulttuuriaarteiden helmiin Espanjan sisämaassa! 
 
Espanjan vaihteleva luonnonkauneus, historia, kulttuuri, taide ja gastronomia ovat niin monimuotoisia ja 
runsaita, että antoisampaa antia on Euroopasta vaikea löytää. 
 
Matkamme kiehtovien kaupunkien kulttuuriperintö on ainutlaatuinen.  
Ne ovat säilyttäneet ympäröivän luonnoin maiseman, elävän perinnerikkaan arkkitehtuurin ja  
elämäntavat, joissa yhdistyvät historia ja nykypäivä.  
Matkan kruunaa ooppera Teatro Realissa. 
 

  
Matkaohjelma: 

1.päivä 1.10.2020 torstai  Helsinki-Madrid 
Iltapäivälento Helsingistä Madridiin.  
Lentokenttämuodollisuuksien jälkeen kuljetus oppaan kanssa keskustahotelliin.  
Majoittuminen. 
 
2. päivä 2.10.2020 Perjantai   Madrid  - Segovia - Madrid   (n. 96 km) 
 

   

SEGOVIA - Unescon kulttuuriaarre  
Aamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle Segoviaan. Ajomatka Guadarrama -vuoren tunnelin kautta Segoviaan kestää 
noin tunnin. Päiväretkemme kohteena ovat Segovian historiallinen Vanhakaupunki ja sen mielenkiintoisimmat nähtävyydet 
kuten roomalaisten akvedukti, myöhäisgoottilainen Katedraali ja Alcazar-linnoitus.  
Nämä valittiin Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 1985. 
Segoviassa teemme kävelyn vanhan kaupungin halki Plaza Mayor- pääaukiolle. 
Kaupungin halki rakennetusta akveduktista on muodostunut historiallisen Espanjan symboli. Euroopan viimeisimpiä 

goottilaistyylisiä rakennuksia on Segovian Katedraali, Santa Maria de Segovia, jonka rakennustyöt aloitettiin 1525.   

Vanhan keskustan toisessa päässä, kalliotörmällä sijaitseva Alcazar on sadunomainen näky, jota Walt Disneykin ihaili. 

Se oli keskiajalla alueen monarkkien suosima residenssi, kunnes hovi muutti Madridiin vuonna 1561.    

Segovian kulttuuriperintöä rikastuttavat myös kauniit kirkot, mielenkiintoiset juutalaiskorttelit kaupunkimuurin 

läheisyydessä, sekä useat keskiaikaiset sotilasarkkitehtuuria edustavat rakennukset. 

Yhteisen kävelykierroksen jälkeen omaa aikaa katsella kaupunkia ja nauttia sen ilmapiiristä ja tunnelmasta. 
Päivän aikana yhteinen lounas. 
Madridiin palaamme noin klo 17-18.00.  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Unesco


 

 

  
Illalla halukkaille liput Flamenco-showhun Madridin keskustassa. 

Vaihtoehtoisesti iltaa voi viettää, vaikka Santa Ana-aukion tienoilla, missä on Madridin vilkkaan yöelämän keskus. 

Lähikaduilla on värikäs kokoelma klassisia Madridilaisia baareja, joissa monissa on satoja vuosia vanhat sisustukset 

sinkkibaaritiskistä upeasti koristeltuihin seinäkaakeleihin. Näissä ovat viihtyneet monet Madridissa aikaansa viettäneet, 

kuten Ernest Hemingway, jonka kantapaikka oli Cerveceria Alemana-baari.  

 

3. päivä 3.10.2020 Lauantai   Madridin kaupunkikierros-Prado museo-Ooppera 
 

Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan Madridin keskustaan kiertoajelulla ja kävellen. 

Kiertoajelun aikana ihailemme kaupungin pääkatuja, upeita aukioita sekä palatseja. Pysähdymme härkätaistelu- areenalla 
sekä Santiago Bernabeu jalkapallokentällä. Kuninkaalliselta Palatsilta retkemme jatkuu kävellen vanhan keskustan näkymiä 
ihaillen pääaukiolle, Plaza Mayorille, jonka keskipistettä hallitsee kuningas Filip III:n ratsastajapatsas.  
Vierailu Prado museossa, jossa on maailman laajimmat espanjalaisen taiteen kokoelmat ja mestariteoksia muualtakin 
Euroopasta. Illalla yhteinen kuljetus mennen tulleen Oopperaan.  

  
 
4. päivä 4.10.2020 Sunnuntai   Madrid-Toledo-Madrid  (n. 73 km) 
 

Toledo – keskiajan kulttuurien lumoava sekoitus 

Aamiaisen jälkeen lähdemme oppaan johdolla kokopäiväretkelle Toledoon.  

Toledo on niin täynnä taideaarteita, että sinne tehty päiväretki on anniltaan huikea.  

UNESCO on suojellut Espanjan entistä pääkaupunkia vuodesta 1986 alkaen. Keskiajalla kristittyjen, juutalaisten ja maurien 

harmooninen yhteiselo teki Toledosta kulttuurisesti ja taloudellisesti kukoistavan kaupungin.  

Täällä toimineet kääntäjäkoulun oppineet tekivät renessanssin aatteet mahdollisiksi nostamalla unohduksissa olleet  

antiikan ajan viisaudet uudestaan sivistyneistön tietoisuuteen.   

 

Aloitamme ensin bussilla kierroksen koko kaupungin ympäri. Kierros jatkuu ylä- ja alamäkiä kävellen.  

Kävelykierroksella tutustumme parhaisiin nähtävyyksiin kuten Santo Tomen kappeliin, jossa on mm. El Grecon kuuluisa "Kreivi 

Orgazin Hautajaiset" –teos ja katedraaliin, jota pidetään eräänä maailman loistavimmista goottilaisista rakennuksista. 

Arkkipiispojen poliittiselle painoarvolle antoivat lisäpainoa kirkon taideaarteet. 

   
Vierailu Toledoon ei olisi täydellinen ilman herkullisen marsipaanin maistamista ja taidokkaisiin miekkoihin tutustumista.  

 



 

 

Marsipaanin valmistaminen Toledossa juontuu jo arabivalloituksen ajalta ja Toledon sepät ovat muokanneet  

taidokkaasti terästä yli kaksituhatta vuotta. Sekä Hannibalin sotajoukot että Rooman legioonat käyttivät aseita, jotka oli taottu 

täällä Tajo-joen varrella. Nykypäivänä kaupungissa on erilaisia teräseita riittämiin tarjolla, mutta vain kaksi aitoa toledolaisten 

teräsmiekkojen takojamestaria. 

Jokainen Toledoa hallinnut kulttuuri on rakentanut kaupunkiin oman linnoituksensa. Useimmat kaupungin horisonttia hallineet 

rakennukset ovat palaneet tai tuhottu pitkän historian käänteissä. Nyt jäljellä olevan linnan rakennutti Kuningas Kaarle V  

1500-luvulla ja se tuhoutui miltei kokonaan Espanjan sisällis-sodan alussa. Tasavaltalaisarmeja piiritti linnaa  

70 vuorokauden ajan syksyllä 1936 kunnes Kenraali Francon joukot valloittivat Toledon.  

Sodan jälkeen Franco määräsi linnan entisöitäväksi. 

Päivän aikana yhteinen lounas. 

Myöhemmin n. klo 19 palaamme Madridiin.  

5. päivä 5.10.2020 Maanantai Madrid-Helsinki 
Aamiainen. Kuljetus lentokentälle ja lento Helsinkiin, jonne saavutaan iltapäivällä. 

 
Lennot  
1.10. klo 16.50–20.15 Helsinki-Madrid AY1661,   
5.10. klo 10.20–15.30 Madrid-Helsinki, AY1662 
 
Majoitus Hotel Sterling ***  http://www.hotelsterlingmadrid.com/EN/hotel.html 
Calle de San Bernardo, 29, 31, 28015 Madrid   

  
 

Matkan hinta: 1.241 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa. Yhden hengen lisämaksu +180€ 

Hintaan sisältyy: 
* Lennot turistiluokassa   
* Kaikki ohjelmassa mainitut kuljetukset  
* Majoitus 4 yötä kahden tai yhden hengen huoneessa 
* Hotelliaamiaiset päivittäin 
* Lounas Segoviassa ja Toledossa , sekä juomat aterioilla (virvoitusjuoma tai viini tai olut sekä kahvi tai tee) 
* Opastetut retket ja kierrokset kohteissa suomenkielisen oppaan kanssa 
* Paikallisoppaat 
* Arvonlisävero 
 
Lisämaksusta: Oopperaliput, Flamenco-show Madridissa n. 40-50 €/hlö (sisältää juoman, ei sisällä kuljetusta), matkavakuutus. 
 
Oopperan ohjelmisto lokakuulle julkaistaan ensi keväänä. 
Ns. lähtökirje ja e-lentoliput lähetetään kotiin noin 1 kk ennen matkan alkua.  
Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen liitteenä. Ohjelma sitoumuksetta.   
 
Puh. 09-4129344  
www.soiletours.com    
anne@soiletours.com  
Vastuullinen matkanjärjestäjä SoileTours Oy on kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä Kuvi 40/89/MjMvU  
Vakuus asetettu Suomen Kilpailu- ja Kuluttajavirastoon.  
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995 


