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Taide- ja Musiikkimatka Venetsiaan ja Bolognaan 14-18.11.2020 

  
Marraskuinen matkamme Italiaan on täynnä kulttuuria, taidetta, musiikkia ja ainutlaatuisia elämyksiä.  
Matkan aikana päästään nauttimaan Bolognan Teatro Comunalessa esitettävästä Verdin Otello-oopperasta, 
sekä ”Sevillan Parturi” oopperakonsertista, yksityispalatsissa Canale Granden varrella.   
 
Matkaan sisältyy puolihoito, sekä paljon käyntikohteita ja retkiä sisäänpääsyineen. 
mm. kirkko- ja taidehistoriasta tunnettu Ravennan kaupunki, Luciano Pavarottin kotimuseo,  
Bolognan Museo e Biblioteca della Musica. 

 
Matkalla mukana kulttuurivaikuttaja Aarno Cronvall, joka esittelee oopperat ennen näytöstä. 
Oppaana Eliisa Niinimäki. 
 
Aloitamme matkamme Venetsian laguunakaupungista, joka on ehtymätön aarrearkku taiteen, arkkitehtuurin  
ja musiikin ystäville.  Kaupungissa on lukematon määrä arkkitehtoonisesti mielenkiintoisia ja rikkaasti koristeltuja 
kirkkoja ja palatseja. Venetsialainen taidemaalareiden koulukunta 1500-luvun vaihteessa oli yksi Italian  
tunnetuimpia firenzeläisten lisäksi. Venetsialaismaalarit olivat kuuluisia myös siitä, että he maalasivat taustaksi 
venetsialaisnäkymiä, mikä on arvokas todiste tuon ajan kaupunkikuvasta. Venetsia on myös musiikin kaupunki, 
keskiajalla sävelmät soivat Canal Granden yksityispalatseissa, kunnes 1600-luvulla kaupunkiin perustettiin ooppera, 
jonka esityksiin pääsivät myös muut kuin kutsuvieraat!  Kaupungin oma poika on Antonio Vivaldi,  
mutta myöhemmällä ajalla täällä kävivät myös Verdi ja Wagner. 
Monet kirjailijat ja runoilijat kuten Thomas Mann, Goethe, Ruskin, Hesse ja suomalaisten oma Mika Waltari  
ovat Italian matkojensa aikana käyneet myös laguunikaupungissa ja havainneet, että tämä kaunis merten valtiatar  
on täynnä salaisuuksia.  
 
Jatkamme Venetsiasta Ravennan mosaiikkikaupungin kautta Bolognaan, Emilia-Romagnan maakunnan pääkaupunkiin. 
Emilia-Romagna tunnetaan Italiassa erityisesti maan ruoka-aittana, mutta Bolognan kaupungilla on itsellään jopa kolme 
lempinimeä: ”Bologna dotta”, ”Bologna grassa” ja ”Bologna rossa” eli oppinut, lihava ja punainen....  
Bolognaan perustettiin Euroopan ensimäinen yliopisto jo 1000-luvulla ja yliopisto on edelleenkin yksi Italian 
arvostetuimpia. Lihava viittaa paikalliseen herkulliseen keittiöön ja  Bologna on edelleenkin yksi Italian gastronomian 
keskuksia. Punainen liittyy politiikkaan.  
 
Matkaohjelma 
 

1. päivä 14.11. Lauantai   Saapuminen Laguunikaupunkiin 
Aarno Cronvall vastaanottaa ryhmän Helsingin lentokentällä, josta aamulento Frankfurtin kautta Venetsiaan. 
Venetsiaan saavutaan puolen päivän jälkeen. Suomalainen opas Eliisa Niinimäki vastaanottaa ryhmän lentokentällä.  
Kuljetus yksityisveneellä lentokentän laivalaiturista Venetsian keskustaan. Matkalaukut kuljetetaan erikseen suoraan hotelliin. 
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Matkalla kuullaan jo ensimmäiset tarinat Venetsian historiasta.  
Laivalaituri Cornoldilta lyhyehkö kävelymatka hotelli All’Angeloon. 
Majoittuminen hotelliin noin klo 15.00 mennessä.  
Hetki omaa aikaa, vaikka kahville tai hieman kiertää keskustassa ennen illallista.  
 
Klo 19.00 yhteinen tervetuloillallinen hotellilla tai Venetsian keskustaravintolassa. 
 

2. päivä 15.11. Sunnuntai   Tutustuminen Venetsiaan-Taidetta-Illalla valinnainen Palatsikonsertti  

  
Aamiainen hotellissa. 
Aloitamme Venetsiaan tutustumisen Herttuan Palatsista, jossa on Venetsiaa hallinneen dogen yksityisasunto ja koko Venetsian 
hallintoportaan upeat istuntosalit! Salit on koristettu rikkaasti kullalla ja venetsialaisten taiteilijoiden maalauksilla: näemme mm. 
Veronen, Tintoretton ja Tizianin töitä. Herttuanpalatsista pääsee kuuluisaa Huokausten siltaa pitkin pahamaineisiin vankiselleihin, 
joiden tunnetuin vanki oli Casanova! 
Herttuan palatsin jälkeen käymme yhdessä maailman upeimmista kirkoista, Pyhän Markuksen basilikassa, jossa on selvä itämainen 
vaikute mosaiikkikoristeineen ja sipulikupoleineen.  
 
Opastettujen vierailujen jälkeen nautimme yhteisen lounaan noin klo 13.00. 
Lounaan jälkeen kävelemme hiljalleen kohti Accademian taidemuseota. Tutustumme iltapäivällä tähän Venetsian tunnetuimpaan 
taidemuseoon, jossa on esillä venetsialaisen koulukunnan taiteilijoiden töitä 1200-1700 luvuilta.  
Kierroksen aikana näemme mm. Giorgionen, Bellinin, Tizianin, Tintoretton, Veronesen, Canaletton ja Guardin maalauksia.  
 
Accademian kierroksen jälkeen hieman omaa aikaa ja kerätä energiaa illan valinnaista konserttia varten. 
Halukkaat voivat myös jatkaa läheiseen Guggenheimin taidemuseoon.  
 
Illalla Aarno Cronvallin alustus illan ooperaan, Rossinin Sevillan Parturiin, jonka esitys on palatsissa, konserttina.  
Noin klo 19.45 lähtö kävellen kohti Barbarigo-Minottin palatsia oppaan kanssa. 
Klo 20.30 oopperakonsertti ”Sevillan Parturi” yksityispalatsissa Canale Granden varrella. Arvokkaasti venetsialaistyyliin sisustetun 
palatsin kauniissa salissa kuuntelemme oopperalaulajien konsertin, jonka kesto noin 1,5 t.  
Paluu kävellen hotelliin.  
 

3. päivä 16.11. Maanantai Ravennasta Bolognaan 

  
Aamiaisen jälkeen kirjaudutaan ulos hotellista, n. klo 09.00 siirrytään yksityislaivalla Troncheton parkkisaarelle, missä bussi odottaa. 
Matkalaukut kuljetaan suoraan bussille. 
 
Ajamme kohti Bolognaa, matkan varrelle jää ihastuttava Ravennan kaupunki, jossa pysähdytään kevyelle lounaalle. 
Tämän jälkeen lähdetään kaupungin aarteisiin.  
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Ravenna on yksi tärkeimmistä kaupungeista Italiassa, jos ajatellaan maan kirkko- ja taidehistoriaa.  
Kaupungin kirkot ovat säilyttäneet alueen taidetta kautta historian. Basilica di San Vitale on yksi kauneimmista bysanttikirkoista 
koko kaupungissa, kirkon yksinkertainen ulkokuori pitää sisällään uskomattoman yllätyksen vierailijalle.  
Juhlallinen San Apollinaren kirkko on nimetty Ravennan ensimmäisen piispan mukaan, kirkon mosaiikkityöt kuvaavat  
marttyyreita, Kristusta ja Neitsyt Mariaa.  
Battistero degli Arianin kupolin mosaiikit esittävät kristinuskon levittämistä ympäri maailmaa. 
Battistero Neonianossa on mosaiikki, jossa Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen ja pienessä Mauseleo di Galla Placidiassa on esillä 
mosaiikkityö Hyvästä Paimenesta. Ikoneita, tauluja ja arkeologisia löytöjä on esillä Museo Nazionalessa.  
Myös Dante päättyi vaelluksillaan Ravennaan, jossa hän kuoli vuonna 1321. Kaupungissa on Danten hautamuistomerkki lähellä 
Piazza San Francescoa. Piazza del Popololla kokoontuvat niin paikalliset kuin matkailijatkin ihailemaan ympärillä olevia kauniita 
keskiaikaisia rakennuksia ja nauttimaan kupillisen kahvia. 
Opastetun kierroksen aikana näemme aikataulun puitteissa ja mahdollisuuksien mukaan San Vitalen basilikan,  
S. Apollinare Nuovon ja Galla Placidian mausoleumin, lisäksi Danten hautamuistomerkin. 
  
Myöhemmin alkuillasta matkamme jatkuu Ravennasta Bolognaan, jossa majoitumme keskustahotelliin noin klo 18.30 mennessä.  

Ilta vapaa. 

 

4. päivä 17.11. Tiistai Tutustuminen Bolognaan - Illalla Verdin Otello Teatro Comunalessa (sis. matkaan) 

  
Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan kävelykierroksen puitteissa Bolognan keskustaan. 
Näemme mm. Piazza Maggiore-aukion laidalla sijaitsevat vanhat hallintorakennukset, Kuningas Enzon palatsin ja Notaarien palatsin 
sekä Pyhälle Petroniukselle omistetun tuomiokirkon. Bolognan yliopistossa käymme sisällä katsomassa ns. anatomian luentosalin. 
Keskiaikaisen markkina-alueen kautta kävelemme entisen ghetton alueelle ja Santa Stefanon kirkolle. 
Matkan varrelle jäävät Bolognan kuuluisat tornit, Torre Asinelli ja Torre Garisenda, jotka keskiajalla olivat myös status symboleja, 
varakkaiden perheiden vartio-ja varastotorneja.  
Kevyen lounaan jälkeen vierailu Museo e Biblioteca della Musicassa, eli Musiikkimuseossa-ja kirjastossa.  
 
Illalla ennen oopperaan lähtöä Aarno Cronvallin alustus hotellin salissa, Verdin Otelloon.  
 
Lähdemme oppaan kanssa kävelemään kohti Teatro Comunalea, matkaa noin 900 m.  
Bolognan Teatro Comunalessa klo 20.00 päästään nauttimaan Verdin Otello-oopperasta upeissa tunnelmissa.  
Oopperan jälkeen palaamme hotellille kävellen. 

 

5. päivä 18.11. Keskiviikko Luciano Pavarottin kotimuseo - Kotiinpaluu 

  
Aamiainen hotellilla ja uloskirjautuminen.  
Pakkaamme matkalaukut bussiin ja lähdemme ensin kohti Modenaa, 
jonka läheisyydessä sijaitsee Luciano Pavarottin kotimuseo. https://www.casamuseolucianopavarotti.it/  

 

https://www.casamuseolucianopavarotti.it/
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Museovierailun jälkeen nautimme vielä yhteisen jäähyväislounaan, ennen kuljetusta Bolognan lentokentälle. 
Klo 19:10 lento Frankfurtin kautta Helsinkiin, jonne saavutaan heti puolen yön jälkeen. 
 
Lennot 
14.11.2020 Helsinki-Frankfurt 07:20-09:10 LH855 
14.11.2020 Frankfurt-Venetsia 11:30-12:45 LH326 
18.11.2020 Bologna-Frankfurt  19:10-20:40 LH289 
18.11.2020 Frankfurt-Helsinki  21:35-01:05 +1 LH854  

 
Majoitukset 
Venetsiassa 14-16.11. 

  
ALL’ANGELO****, San Marco, 403 – 30100 VENEZIA – VE, tel. +39 041 52 09 299. .  www.allangelo.it 
Aivan keskustassa, muutaman minuutin kävelymatkan päässä Pyhän Markuksen aukiolta sijaitseva hotelli historiallisessa palatsissa. 
Hotellissa vastaanotto, hissi ja aamiaissali. 
40 tyypilliseen venetsialaiseen tyyliin sisustettua huonetta, joissa kokolattiamatot. Suitessa parketti  

 
Bolognassa 16-18.11. 

 
INTERNAZIONALE****, Via Indipendenza 60, 40121 BOLOGNA. https://www.hotelinternazionalebologna.com/ 
Tel. +39 051 245 544. Hyvällä paikalla sijaitseva hotelli, jossa vastaanotto, yleiset tilat, baari,  
kokoustilat ja hissi. Hotellissa 116 viihtyisää huonetta.  

 
Matkan hinta:  1.775 € /hlö jaetussa kahden hengen huoneessa, yhden hengen lisä + 153 € 
 
Hintaan sisältyy: 
-lennot turistiluokassa veroineen (Lennoilla sisältyvät juomat ja välipalat) 
- yksityisvenekuljetukset 
- laukunkantopalvelut Venetsiassa 
-majoitus 2 h tai 1 h huoneissa  
- Verdin Otello oopperaliput plateapaikka 
-ateriat, puolihoito 
  aamiaiset päivittäin 
  4 lounasta ja illallinen juomineen (vesi, viini ja kahvi) 
-kuljetukset yksityisbussilla  
-retket ohjelman mukaan (kuulokkeet) 
-paikallisoppaan opastus  
-suomalainen opas Eliisa Niinimäki ryhmän kanssa koko matkan ajan Italiassa 
-Alv 

         
Valinnainen Ooppera 15.11.2020 Palatsikonsertti Venetsiassa Rossinin Sevillan Parturi, hinta 98 €/hlö. 
 

http://www.allangelo.it/
https://www.hotelinternazionalebologna.com/
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Yleistä: 
Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen liitteenä. Ohjelma sitoumuksetta.   
Ohjelma soveltuu henkilöille, joilla ei ole liikuntaestettä. Matkalla kävellään melko paljon ja   
varsinkin Venetsian keskustassa ei ole taksilla kulkemis mahdollisuutta.  
Vuonna 2019 syksyllä Venetsiassa oli poikkeuksellisesti useita päiviä korkea ”Acqua alta” eli nousuvesi.   
Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin, jos poikkeukselliset sääolot niin vaativat. 
Ns. lähtökirje ja e-lentoliput lähetetään kotiin noin 1 kk ennen matkan alkua. 
 
 
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 

http://www.soiletours.com/

