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FIRENZEN TAIDEMATKA 24-27.3.2022
Matka vie meidät taiteen tyyssijoille Firenzen sydämeen, samalla tutustumme mielenkiintoisiin
kulttuurinähtävyyksiin sekä Uffizin ja Accademian taidegallerioihin oppaamme Eliisa Niinimäen johdolla.

Toscanan pääkaupunki Firenze tunnetaan erityisesti renessanssiajan taiteen kaupunkina.
Täällä vaikutti keskiajalla Medicien mesenaatti-suku, joka suosi taiteilijoita.
Kiitos heidän, tänä päivänä voimme ihailla kaupungissa lukematonta määrää taideaarteita,
niin kaupungin useilla aukiolla kuin museoissakin. Kaupunki on kautta aikojen houkutellut eri kulttuurialojen
asiantuntijoita, kirjailijoita, taidemaalareita jne. hakemaan inspiraatiota Toscanan kuuluisista kukkulamaisemista
kaupungin ympärillä, puhumattakaan ihastuttavista alueista ja puutarhoista keskustassa.
24.03.2022 Torstai

Helsinki-Rooma-Tarquinia-Firenze

Aamulento Helsingistä Roomaan, jossa opas Eliisa Niinimäki vastaanottaa matkalaiset.
Bussilla lähdetään kohti pohjoista ja ensimmäistä pysähdyspaikkaa Tarquiniaa, jossa sijaitsevat yhdet Italian tunnetuimmista
etruskialueista. Ennen vierailuja nautimme yhteisen lounaan keskustaravintolassa.
Tarquiniassa on nähtävänä useita hautakammioita, joiden seinillä on etruskien elämästä kertovia maalauksia: iloisia juhlia,
uskomuksiin liittyviä maalauksia ym. Kammioista on myös löydetty paljon käyttöesineitä, jotka on siirretty etruskimuseoihin.
Etruskeilla oli tapana laittaa hautakammoihin vainajien mukaan käyttö- ja koriste-esineitä
seuraavaa elämää varten ja koristella seinät maalauksin.
Säästä riippuen vierailemme joko vain museossa tai mahdollisesti myös necropolissa.
Iltapäivällä matkamme jatkuu kohti Toscanan pääkaupunkia kaunista Firenzeä.
Majoitumme hotelliin noin klo 20 mennessä. Ilta vapaa-aikaa.
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25.03.2022 Perjantai

Firenze-taiteiden aarreaitta

Aamiaisen jälkeen teemme kävelykierroksen Firenzen keskustassa. Kierroksen aikana näemme mm. goottilaistyylisen
tuomiokirkon, sen vieressä sijaitsevan romaanistyylisen kastekappelin ja Giotton suunnitteleman kellotornin.
Kaikki rakennettu marmorista! Piazza della Signorialla on ylväs kaupungintalo, Palazzo Vecchio ja sen edessä
mm. Michelangelon Daavid-patsaan kopio lukuisten muiden patsaiden joukossa. Käymme Ponte Vecchiolla,
vanhalla kultaseppien sillalla, joka on rakennettu Arno-joen ylitse ja josta on kaunis näkymä pitkin jokivartta
ja sen varrella olevia rakennuksia. Firenze tunnettiin keskiajalla myös käsityöläisten kaupunkina: kultaseppien lisäksi
täällä oli nahkureita, kankaiden kutojia ja värjääjiä. Niinpä vielä tänäkin päivänä voimme nähdä pienten
tunnelmallisten kujien varsilla sekä toreilla monenlaisia käsityöläisten tuotteita.
Opastettu kierros kestää noin 2 t., jonka jälkeen nautimme yhteisen lounaan keskustaravintolassa.
Yhteisen lounaan jälkeen iltapäivällä syvennymme taiteeseen Uffizin taidegalleriassa oppaan kanssa!
Uffizin taidegalleria on taiteen ystäville ehdoton käyntikohde. Uffizi perustettiin entiseen Medicien ”työhuoneeseen”,
pitkän käytävän varrella olevissa huoneissa on näytillä taidetta kronologisessa järjestyksessä aina 1200-luvulta 1700-luvulle,
joten voimme seurata taiteen kehitystä näiden vuosisatojen aikana. Esillä on mm. Giotton, Cimabuen, Massaccion, Botticellin,
Leonardo da Vincin, Filippo Lippin, Raffaellon, Caravaggion, Veronesen ja Bellinin maalauksia ja yksi Michelangelon työ!
Italialaisten taiteilijoiden lisäksi myös flaamilaisten taiteiljoiden, kuten Rubensin ja Rembrandtin maalauksia.
Ilta vapaa-aikaa.
26.03.2022 Lauantai

Medicien hautakappeli-Accademian taidegalleria

Aamiaisen jälkeen lähdemme kävellen ensin kohti San Lorenzon kirkkoa. Sen yhteydessä sijaitsee Medicin suvun hautakappeli.
Sarkofageja koristavat Michelangelon veistokset, jotka esittävät yötä, aamua, päivää ja iltaa.
Näemme myös ”Cappella Principen”, joka on rikkaasti koristettu marmorilla ja puolijalokivillä.
San Lorenzolta kävelemme edelleen Accademian taidegalleriaan, jossa vietämme mielenkiintoiset pari tuntia! Michelangelo
Buonarrotti oli yksi renessanssiajan tunnetuimpia taiteiljoita; hän oli arkkitehti, taidemaalari ja ennen kaikkea kuvanveistäjä,
joka työskenteli suuren osan elämästään Firenzessä, tehden töitä Medicien mesanaattisuvulle. Tutustumme hänen tunnettuihin
veistoksiinsa Firenzen museoissa. Accademian taidemuseossa näemme Daavid-veistoksen sekä ns. orjapatsaat,
jotka Michelangelo veisti paavi Sikstus V:n hautamonumenttia varten.
Accademian vierailun jälkeen vapaata aikaa omatoimiseen lounaaseen sekä ostosten tekoon tai kahvilassa istuskeluun.
Yhteinen illallinen keskustaravintolassa. Meno-paluu kävellen oppaan kanssa.
27.03.2022 Sunnuntai

Pienza-Rooma-Helsinki

Aamiainen hotellilla. Huoneiden luovutuksen jälkeen klo 09 lähdetään ajelemaan kohti Roomaa.
Toscanan kauniit kukkulat ja monet kirjoista ja elokuvistakin tutut paikat ovat matkamme varrella.
Lounas nautitaan Pienzan viehättävässä pikkukaupungissa Sienan provinssissa, Val d’Orcia-laaksossa.
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Pienza tunnettiin aikoinaan Corsignanon nimellä, mutta nimi muutettiin 1400-luvulla Pienzaksi täällä syntyneen
Enea Silvio Piccolominin mukaan, josta oli tuleva paavi Pius II. Hänen toimeksiannostaan kotikylää alettiin rakentaa ja
arkkitehdiksi kutsuttiin Bernardo Rossellini, joka loi ns. ihanteellisen kaupunkimallin renessanssin tyyliin.
Nykyään Pienza on yksi tunnetuimpia matkailukohteita Toscanassa nimenomaan arkkitehtuurista kiinnostuneille.
Pienen keskustan kujilla on myös lukuisia myymälöitä, joissa myydään paikallisia tuotteita,
kuten salamia, juustoja ja keramiikkaa.
Yhteisen lounaan jälkeen hieman vapaa-aikaa, ennen kuin matkamme jatkuu kohti Fiumicinon lentokenttää.
Finnairin iltalento Suomeen.

Lufthansa lennot
To 24.3.2022 Helsinki-Rooma 07:45-10:10
Su 27.3.2022 Rooma-Helsinki 17:45-00:05

Majoitus

CROCE DI MALTA****, Via della Scala, 7 - 50123 FIRENZE , tel. +39 055 218 351.
Keskustassa, lähellä Piazza S. Maria Novella -aukiota sijaitseva suuri toskanalaistyylinen hotelli,
entisessä luostarirakennuksessa. Hotellissa on yleiset oleskelutilat, ravintola, baari ja kokoustiloja.
Kaunis pieni sisäpiha. 98 huonetta, joissa kaikki mukavuudet. (Kaikki huoneet ovat hieman erilaisia).
Sisustuksessa yhdistetty modernia ja ns. toskanalaista rustiikkityyliä.

Matkan hinta: 1.399 € /hlö jaetussa kahden hengen huoneessa, yhden hengen lisä + 88 €
Hintaan sisältyy:
-lennot turistiluokassa veroineen
-majoitus 2 h tai 1 h huoneissa
-ateriat,
aamiaiset päivittäin
3 lounasta ja 1 illallinen juomineen (vesi, viini/olut ja kahvi/tee)
-kuljetukset yksityisbussilla
-retket ohjelman mukaan
-suomalainen opas Firenzessa
-Alv
Yleistä:
Ns lähtökirje ja e-lentoliput lähetetään kotiin noin 1 kk ennen matkan alkua.
Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen liitteenä. Ohjelma sitoumuksetta.

Vastuullinen matkanjärjestäjä SoileTours Oy
puh. 09-4129344 Kirkkotie 116a, 02570 Siuntio
www.soiletours.com anne@soiletours.com
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä Kuvi 40/89/MjMvU
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995

