Satumainen kevätmatka Pohjois-Italiaan ja Villa Arcadioon
26.-30.5.2020
Upean Gardajärven tuntumasta, Salón kaupungin reunalla sijaitsee suomalaisen Jaana
Nakarin suurella sydämellä rakentama hienostunut hotelli Villa Arcadio. Majoitumme Jaanan vieraana tässä upeassa hotellissa, joka on rakennettu vanhan luostarin raunioille. Hotellilla on
korkeatasoinen ja arvostettu ravintola, johon omilta mailta saadaan niin kasvikset, yrtit, kananmunat kuin marjatkin. Näemme matkan aikana upeita puutarhakohteita Lago Maggiore-järven ja
Gardajärven alueilla ja käymme myös Veronassa. Matkanjohtajana koko matkan ajan on ihastuttava Jaana Nakari.
Matkaohjelma
26.5. tiistai│matkapäivä, Lago Maggiore
Finnairin lento Milanoon klo 8.00-10.05. Jaana Nakari on vastassa lentokentällä, lähtö bussilla
Lago Maggiorelle ja saapuminen Stresaan n. klo 12. Lounas hotellilla, jonka jälkeen lähdemme
venekyydillä Isola Bellan saarelle. Siellä sijaitsee Borromeo-suvun edelleen omistama loistelias
palatsi sekä siihen kuuluva terassipuutarha patsaineen, istutuksineen ja valkeine riikinkukkoineen. Paikka on todellinen ’puutarhaihmisen pyhiinvaelluspaikka’.
Siirrymme Isola Bellalta viereiselle Isola Madren saarelle. Kaunis kasvitieteellinen puutarha on
täynnä eksoottisia kasveja ja saarella liikkuu vapaina riikinkukkoja ja papukaijoja.
Tunnelma on kuin paratiisissa. Palatsi on rakennettu 1590-luvulla ja sen erikoisuus on nukketeatteri. Paluu takaisin hotellille n. klo 18.30, ilta vapaata aikaa.
Yövymme ensimmäisen yön Stresassa Hotelli Milan Speranza Au Lac.
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27.5. keskiviikko │Villa Taranto, yksityispuutarha, Villa Arcadio
Aamiaisen jälkeen vierailu Villa Tarantossa https://www.villataranto.it/
Tämän lumoavan puutarhan on perustanut skotlantilainen kapteeni Neil Mc Eacharn, joka oli intohimoinen kasvien rakastaja. Hän teki kolme matkaa maailman ympäri ja toi eksoottisia kasveja
mukanaan. Puutarha sijaitsee loivassa rinteessä ja yksi näyttävimmistä osista puutarhassa on
ylhäällä rinteessä sijaitseva italialaistyylinen terassipuutarha, joka koostuu värikkäistä kesäkukkaistutuksista ja niiden lomitse virtaavista vesialtaista ja kanavista.
Iltapäivällä vierailemme yksityispuutarhassa (tarkentuu myöhemmin).
Yhteinen lounas, kuljetus Villa Arcadioon.
Yhteinen illallinen hotellilla.
28.05. torstai │Isola del Garda, Comincioli
Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan Isola del Gardan -saareen. Saari on Borghese-FerrariCavazza -suvun omistama ja meille esitellään saaren upea puutarha sekä 1800-luvulta peräisin
oleva huvila. Saarella on kanavia, istutuksia, englantilaistyyppiseksi mainittu yksityispuutarha
sekä uskomattoman kaunis linna.
Tämän jälkeen siirrymme Cominciolin oliiviöljy- ja viinitilalle, jossa tutustumme huippulaadukkaaseen oliiviöljyyn ja korkealaatuisiin viineihin. Saamme tilalla maistiaiset suolaisen kera. Cominciolin oliiviöljy on valittu maailman 20 parhaan oliiviöljyn aatelistoon. Iltapäivällä palaamme
hotellille, jossa tutustumme Jaanan johdolla Villa Arcadion puutarhaan.
Yhteinen illallinen hotellilla.
29.05. perjantai │Verona
Aamiainen, päivän kohteena Verona, joka on kuuluisa mm. oopperajuhlistaan, Julian parvekkeesta ja Giuseppe Garibaldin patsaasta. Vierailemme Palazzo Giustissa, jonka puutarha on perustettu jo 1400-luvulla. Tässä puutarhassa on myös yksi Euroopan vanhimmista labyrinteistä.
Vierailemme myös yksityisessä puutarhassa. Veronassa omaa aikaa ostoksille ja lounaalle.
Paluu Villa Arcadioon, jossa nautimme läksiäisillallisen.
30.05. lauantai
Aamiainen ja lähtö kohti Milanoa. Matkan varrella pysähdymme Bergamossa ja tutustumme
upean Villa Moronin puutarhaan. Lounas Villa Il Pianonessa, josta on kaunis näköala puutarhalaaksoon. Kuljetus Milanon Malpensan lentokentälle, Finnairin lento Helsinkiin klo 19.00-22.55.
Finnairin lennot
26.5. Helsinki – Milano Malpensa AY1751 klo 08.00-10.05
30.5. Milano Malpensa – Helsinki AY1756 klo 19.00-22.55
Majoitus
26.-27.5. Hotel Milan Speranza Au Lac
www.milansperanza.it/en
Hotelli 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 kahdesta vierekkäisestä rakennuksesta.
Hotellin palveluihin kuuluu kahvila, rentoutumis- ja lukutilat sekä ravintola, josta upea järvinäköala. Huoneista löytyy ilmastointi, TV, ilmainen Wi-Fi ja hiustenkuivaaja.
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27.-30.5. Villa Arcadio Hotel & Resort
Via Palazzina 2, 25087 Salò, Italia
www.hotelvillaarcadio.it/fi/
Villa Arcadio sijaitsee Pohjois-Italiassa, Gardajärven ja Salòn kaupungin läheisyydessä.
1300-luvulta peräisin olevasta luostarista on vuosien työllä kunnostettu ajattoman kaunis kokonaisuus. Harmonisen tyylikkäistä, tilavista huoneista avautuu näkymä joko Gardajärvelle tai
metsän siimeksiin. Oliivilehtojen ja hedelmätarhojen ympäröimänä voi rentoutua vaikka ravintolan näköalaterassilla, uima-altaalla tai suomalaisessa saunassa.
Huom! Matka ei sovellu liikuntaesteisille.
Matkakohde

Italia

Matkan ajankohta

26. – 30. toukokuuta 2020, tiistai–lauantai

Matkan kokonaishinta 1560 € / hlö, kun ryhmässä on minimi 20 lähtijää
Matkan hintaan sisältyy: Finnairin suora lento Helsinki – Milano - Helsinki lentoveroineen ja matkatavaroineen 8 + 23 kg, majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa aamiaisella, kuljetukset tilausajobussilla ja venekuljetukset ohjelman mukaan, ohjelman mukaiset ruokailut: 3 x lounas, viinitilan maistiaiset ja kevyt lounas, 3 x illallinen, ohjelman
mukaiset retket ja sisäänpääsymaksut, Jaana Nakari oppaana koko matkan ajan kohteessa, paikalliset kohdeoppaat tarvittaessa, toimisto- ja palvelumaksut
Lisämaksusta: yhden hengen huone 280 € (Villa Arcadiossa rajoitettu määrä yhden
hengen huoneita), ruokajuomat, ennakkoon varatut istumapaikat Finnairin lennoille,
muut mahdolliset palvelut
Maksuehto Ennakkomaksu 400 € / hlö, loppumaksu 6 viikkoa ennen matkan alkua.
Hinnat perustuvat lokakuussa 2019 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan
toteutuminen edellyttää ryhmän minimikokoa 20. Pidätämme oikeudet mahdollisiin
hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. 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 ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv,
SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja.
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