VENETSIAN KUTSU kirsikoiden kukkiessa
Ari Suutarla, 28.12.2016
Puh. 0400871013
S-posti ari.suutarla@kolumbus.fi
MIKA WALTARI JA VENETSIA 6.5. - 13.5.2017
la-la, 7+ vrk
Syksylle on suunnitteilla matka Firentseen ympäristöineen.
Venetsian laguunikaupunki, eräs UNESCO:n maailmanperintökohde, on ehtymätön aarrearkku taiteen,
arkkitehtuurin ja musiikin ystäville. Venetsia tuntee nimen Adrianmeren helmi.
Kaupungissa on lukematon määrä arkkitehtonisesti mielenkiintoisia ja rikkaasti koristeltuja kirkkoja ja
palatseja. Venetsialainen taidemaalareiden koulukunta 1500-luvun vaihteessa oli firenzeläisten lisäksi eräs Italian
tunnetuimpia.
. Venetsialaismaalarit olivat kuuluisia myös siitä, että he maalasivat taustaksi
venetsialaisnäkymiä, mikä on arvokas todiste tuon ajan kaupunkikuvasta. Venetsia on 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, havainneet että ihan muutamassa
päivässä ei kaupungin syviin syntyihin ehdi perehtyä. Tämä kaunis merten valtiatar on täynnä salaisuuksia, jotka on
katsottava rauhassa kierrellen.
Mika Waltarilta herkullinen Venetsia-viikko löytyy syksyltä 1947 kirjasta Lähdin Istanbuliin (WSOY 1948), luku 8
sekä luvun 9 alkuosa. Kirja kuuluu kirjastojen valikoimiin, ja sitä saa antikvaarisista nettikaupoista.
Venetsia Biennalen esitapahtumat alkavat 10.5., avajaiset 13.5.ja sen joihinkin esityksiin ehtii vielä ennen
paluukoneen lähtöä.
Matka-ajankohta ja hinta: 6. - 13. toukokuuta 2017 (la-la)
1945 €/hlö, jos ryhmässä 29 henkilöä
1890 €/hlö, jos ryhmässä 34 henkilöä
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 440 € / hlö (hotellissa 2 kpl yhden hengen huoneita) ja lisäksi kahden
hengen huoneita yhden käyttöön 759 €/ hlö (varattu 3 kpl). Yksinmatkustavan on varattava yhden hengen
huone.
Palvelumaksu 20 € / lasku.
Vastuullinen matkatoimisto: Suomen Matka-Agentit Oy
Viimeinen ilmoittautumispäivä allekirjoittaneelle: Ma 16. tammikuuta 2017
Tämä kutsu on lähetetty aiemmin Panun ja minun matkoilla olleille. Ei pidä säikähtää, jos tietoa tulee moneen
kertaan.
Sanaa saa levittää. - Hinta vaikuttaa ensisilmäyksellä kalliilta. Jos katsoo kilpailevia ilmoituksia, niin 3-4 yön matkat
keväiseen Italiaan maksavat saman verran kuin tämä viikon matka. Lisäksi nämä lennot ovat suoria ilman
välilaskua ja koneen vaihtoa.
Hintaan sisältyy:
* Norwegianin reittilennot veroineen, sekä matkatavarat koneen ruumassa
* matkaohjelman mukaiset kuljetukset
* laukunkantopalvelu saavuttaessa vienti hotelliin ja hotellista lentokentälle
* majoitus hotelli Nazionalessa, jaetussa kahden hengen huoneessa

* hotellivero 3,5 €/hlö/vrk
* kaupunkikierros kävellen n. 2 h., kuulokkeet ja sisäänpääsy ohi jonojen Markuksen basilikaan
* opastettu kierros Ghetton alueella, Juutalaismuseossa ja synagoogissa, sisäänpääsy museoon
* veneretki San Michelen ja Muranon saarille
* Padovan vierailu (matkaa n. 50 km)
* aamiaiset päivittäin, 4 lounasta, tulopäivän illallinen ja läksiäisillallinen
* suomenkielinen opas kuljetuksilla ja retkillä sekä paikallisopas ohjelman mukaisesti
eli 29/34 henkilöä
Panu Rajalan Waltari-aiheiset luennot:
*1. Venetsia Välimeren kaupassa ja politiikassa, erityisesti Johannes Angeloksen valossa
*2. Mika Waltari uhkapelurina Venetsiassa

Lentoaikataulu:
6.5. Helsinki-Venetsia D8 608 klo 18.05–20.00
13.5. Venetsia-Helsinki D8 609 klo 20.40–00.30 (perillä puolen yön jälkeen)
Ohjelma, jonka laatimisessa ovat auttaneet Leena ja Timo Haapkylä:
06.05.Lauantai: Helsinki - Venetsia (illallinen)
Lento Helsingistä Venetsiaan klo 18.05 ja saapuminen Venetsian Marco Polon kentälle klo 20.00.
Suomalainen opas vastassa, sekä laukunkantopalvelu, joka ottaa laukut ja vie suoraan hotellille. Kävely
tuloterminaalista laukkujen kanssa laivalaiturille (noin 500m), josta yksityisvenekuljetus mahdollisimman
lähelle hotellia (Kävelyä kuitenkin jonkin verran!) Myöhäinen illallinen läheisessä ravintolassa kävelymatkan
päässä hotellista.
07.05.2017 Sunnuntai: Venetsia, Merten Valtiatar (lounas)
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen tapaaminen oppaan kanssa hotellin vastaanotossa. Kävely oppaan
kanssa Venetsian sydämeen, Markuksen aukiolle jossa tapaaminen paikallisoppaan kanssa (meidän
oppaamme ei saa opastaa kävelyn aikana!). Teemme opastetun kaupunkikierroksen Venetsian sydämessä.
Näemme yhden maailman tunnelmallisimmista kirkoista, Pyhän Markuksen basilikan ja
Markuksen aukion muut rakennukset ulkoapäin, mm. Campanile-kellotornin, Maurilaiskellotornin,
prokuraattirakennukset, kirjaston ja Venetsian hallitsijan, herttuan ”pitsipalatsin” eli Palazzo Ducalen.
Emme unohda ehkä koko maailman tunnetuinta siltaa ”Huokausten siltaa", jota pitkin tunnettu venetsialainen
herrasmies Casanova pakeni vankilasta. Kierros paikallisoppaan kanssa kestää
kaksi tuntia. Iltapäivällä omaa aikaa tutustua Venetsian kujiin, katuihin ja kauppoihin. Paluu
hotellille omin päin. (Markuksen kirkon Basilikassa, jos haluaa nähdä Pala d’Oron eli kultaisen alttaritaulun,
maksu suoraan kirkossa v.2016 €1,00/hlö). Yhteinen lounas. Iltapäivällä omaa aikaa. Paluu hotellille omin päin.
08.05.2017 Maanantai: Ghetto ja Juutalaismuseo (lounas)
Aamiaisen jälkeen tapaaminen suomalaisen oppaan kanssa hotellin vastaanotossa. Kävelemme läheisen
Ghetton juutalaisalueelle joka sijaitsee Cannareggion kaupunginosassa. Tapaamme paikallisoppaamme ja
opastettu kierros Ghettossa alkaa. Venetsian Tasavallan aikana 1500 –luvulla Venetsiaan saapui runsaasti
juutalaisia ja tämä aiheutti huolestumista Venetsian asukkaiden keskuudessa. Niinpä vuonna 1516
Venetsian Senaatti määräsi että kaikkien juutalaisten tulee asua samalla alueella, Ghetto Nuovossa, joka
itsessään on pieni saari. Tänne vie kaksi siltaa, joihin rakennettiin portit jotka suljettiin aina yöksi.
Juutalaisten määrä kasvoi ja Ghetto Nuovon lisäksi piti lisätä alueita: avattiin Ghetto Vecchio ja Ghetto
Novissimo. Missään muualla Venetsian keskustassa ei ole niin korkeita rakennuksia kuin Ghetton alueella,
juuri siksi että juutalaisten määrä oli suuri. Juutalaisten harrastama liiketoiminta lähinnä
rahanlainauksen/panttauksen alalla kukoisti. Alueelle rakennettiin myös synagogia, joista osa on vieläkin
toiminnassa ja vierailemisen arvoisia. Vasta kun Napoleon 1797 saapui Venetsiaan ja Venetsian Tasavalta
romahti, lopetettiin juutalaisten syrjintä ja Ghetton portit avattiin.
Kävelemme Ghetton alueella. Yhteinen lounas Ghettossa tai lähistöllä. Teemme myös opastetun kierroksen
Juutalaismuseoon (Museo Ebraico di Venezia) ja synagogiin. Loppupäivä omaa aikaa kierrellä Venetsiassa.
09.05.2017 Tiistai: Veneretki San Michelen ja Muranon saarille (lounas)
Aamiaisen jälkeen tapaaminen oppaan kanssa hotellin vastaanotossa. Kävely laivalaiturille, josta jatkamme
yksityisveneellä Venetsian saarille. Tutustumme päivän aikana kahteen Venetsian saarista: San Michelen
hautausmaasaareen ja Muranon lasisaareen. Ajamme yksityisveneellä ensin San Micheleen. Täällä sijaitsee

Venetsian hautausmaa ja kaunis kirkko. Hautausmaa perustettiin Napoleonin aikaan 1807, oikeasti kyseessä oli
kaksi saarta jotka yhdistettiin. Saaren kaunis kirkko Chiesa di San Michele in Isola
on ensimmäinen renessanssityylinen kirkko Venetsiassa. Opas kertoo saaren historiasta veneessä,
hautausmaalla ja kirkossa omatoimista kiertelyä San Micheleltä matkamme jatkuu Muranon saarelle, jota kutsutaan
myös lasisaareksi, sillä täällä valmistetaan kuuluisaa Muranon lasia. Lasinpuhaltamot siirrettiin herttuan
käskystä erilliselle saarelle, pois keskustasta, tulipalovaaran vuoksi. Muranon saarella vierailemme
lasinpuhaltamossa ja myymälässä, jossa myös mahdollisuus tehdä ostoksia. Lounas Muranossa, jonka
jälkeen paluu keskustaan lähelle hotellia. Koko retken kesto max 6 h sisältäen lounaan.
10.05.2017 Keskiviikko: Kulttuurikaupunki Padova (lounas)
Aamiainen hotellissa ja lähtö tutustumaan ihastuttavaan Padovan kaupunkiin, jota sanotaan Italian vanhimmaksi ja
joka on UNESCO:n maailmanperintökohde. Aamiaisen jälkeen
kävelemme laivalaiturille, josta yksityisvene kuljettaa meidät Troncheton parkkisaarelle, jossa odottaa bussi
ja vie meidät Padovaan. Padova tarjoaa taiteen ja kulttuurin ystävälle suuria elämyksiä, unohtamatta mitä
mainioimpia ostosmahdollisuuksia. Padovalla on mystinen alkuperä, legenda kertoo, että Troijan tulipalosta
selvinnyt Antenore olisi perustanut kaupungin, joka vuosisatojen kuluessa on haastanut jopa Firenzen,
Italian taiteen suurena kehtona. Päivän aikana päästään ihastelemaan Padovan kauneimpia aukioita ja
rakennuksia kuten Piazza delle Erbe-yrttien aukiota ja sitä koristavaa Palazzo della Ragionea, Prato
della Valle- aukiota, jonka kauneus on silmiä hipovaa: aukio toimi roomalaisten aikana hautausmaana,
mutta myös suurena teatterina. Nykyään patsaat ja suihkulähteet koristavat sitä. Kierroksen aikana
näemme myös Padovan suojeluspyhimykselle pyhitetyn kaupungin tärkeimmän kirkon Sant’Antonion
basilikan, ja päässemme ihastelemaan yhtä kauneinta kaikista kappeleista,
Cappella degli Scrovegnia, jonka Giotto on koristanut freskoillaan. Kävelemme koko kierroksen ajan, näin
nähdään pienetkin kujat ja kulmat kaupungin sydämessä. Lounas päivän aikana. Paluu
Padovasta Venetsiaan ensin bussilla Tronchetolle, josta veneellä hotellin läheisyyteen.
11.5.2017 Torstai: Omatoimista lomailua
Omatoimista lomailua ja tutustumista Venetsiaan. Hotelli Nazionalesta on ihastuttava kävelymatka
Venetsian keskustaan. Kaupunki tarjoaa omatoimiselle lomailulle oivat mahdollisuudet: tunnettu oopperatalo Teatro
La Fenice, mitä kauneimmat yksityispalatsit joissa pidetään myös konsertteja, kirkot, joita Venetsiassa on todella
paljon.
Ostosten tekemiseen kaupunki on panostanut, kauppoja on jokaisen kukkarolle ja riittävästi!
12.5.2017 Perjantai: Omatoimista lomailua (illallinen)
Omatoimista lomailua ja tutustumista Venetsiaan. Yhteinen läksiäisillallinen keskustaravintolassa.
13.5.2017 Lauantai: Arrivederci Italia!
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus, matkatavarat voi jättää hotellin säilöön. Kuljetuspalvelu hoitaa
matkatavarat lentokentälle. Omatoimista lomailua kunnes klo 17.15 kävely oppaan kanssa laivalaiturille,
josta yksityisvenekuljetus Venetsian lentokentälle. Kävely lähtöterminaaliin, josta lento lähtee klo 20.40 ja
saapuminen Helsinkiin klo 00.30 (sunnuntain puolella).
Majoittuminen 7 yötä
Hotelli Nazionale *** - (3-)
Lista di Spagna 158 (Cannaregio) 30121 Venezia.
Puh: + 39 041 71 61 33.
Hotelli sijaitsee Venetsian keskustassa, rautatieaseman lähellä sijaitseva suurehko venetsialaistyylinen
turistiluokan hotelli. Hotellissa vastaanotto, oleskelutilat, aamiaishuone (buffet - aamiainen) ja baari.
(Huom! Portaita 1.kerrokseen, jossa vastaanotto, ei hissiä!) 92 huonetta, joissakin tehty uudistustöitä.
Huoneissa wc, suihku/kylpy, televisio, ilmastointi, tallelokero.
www.hotel-nazionale.it
Lisämaksusta esim:
Opastettu kierros Palazzo Ducaleen tai esim. Accademian taidemuseoon hinta n.€ 32-35 / hlö
Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Suomen Matka-Agentit Oy. Matkalla noudatetaan Yleisiä
Valmismatkaehtoja sekä Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja:
http://matka-agentit.fi/hyva-tietaa/matka-agenttien-erityisehdot/.
Hotellin ehdot edellyttävät tiukempia maksuaikatauluja ja peruutusehtoja kuin Suomen Matka-Agenttien
erityisehdoissa sanotaan:
Maksu- ja peruutusehdot: Ennakkomaksu € 400 / hlö eräpäivään 18.1.2017 mennessä ja loppumaksu

22.3.2017 mennessä.
Mikäli matka peruutetaan 19.1.- 22.3.2017 välisenä aikana veloitetaan kuluina 400 €/hlö. Loppumaksun 22.3.2017
jälkeen kulut ovat 100%.
Hintaperuste: Hinnat perustuvat tarjoushetkellä voimassa oleviin hintatietoihin,
valuuttakursseihin, veroihin ja määräyksiin, joiden mahdollisesti muuttuessa
pidätämme oikeuden vastaaviin hintamuutoksiin.
Matkan toteuttaminen annetuilla hinnoilla edellyttää mainittuja
lähtijämääriä. Mikäli niissä tulee muutoksia, pidätämme oikeuden hinnanmuutokseen.
Suosittelemme matkan aikana voimassaolevaa matkavakuutusta ja sen voimassaolon tarkistusta jo matkavarausta
tehtäessä peruutuskulujen sekä henkilö- ja matkatavaravahinkojen varalle.
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