Nostalginen Rooman adventti

3.12-7.12.2022

Matkaoppaana Italian asiantuntija Silja Tuominen
Matkaemäntänä Hanna Ekola
Jäähyväiset Matka-Rasilalle !
3.12.2022 la

Helsinki - Rooma
Lähtö Finnairin suoralla reittilennolla AY 1761 Helsingistä 07.45
Roomaan, jonne saavutaan klo 10.10.
Opas on ryhmää vastassa Rooman lentokentällä.
Bussikuljetus Rooman historiallisen keskustan sydämessä arvokkaalla
Piazza Farnesella sijaitsevaan Pyhän Birgitan luostarihotelliin
Casa di S.Brigida.
Nautimme yhteisen lounaan luostarihotellissamme, jonka jälkeen
teemme kävelykierroksen historiallisen keskustan
viehättävillä kujilla ja kauneimmilla aukioilla pistäytyen ihailemaan
Caravaggion maalauksia ja vaikuttavia barokkikirkkoja.
Klo 18 mahdollisuus osallistua maailman parhaimpiin kuuluvan
Accademia di Santa Cecilian konserttiin upeassa uudessa Renzo Pianon
suunnittelemassa Auditoriumissa Parco della Musica Ennio Morricone.
Ohjelma julkaistaan loppukesästä. (https://santacecilia.it)

4.12.2022 su

Kapitoliumin Museot
Vietämme aamupäivän maailman vanhimmassa julkisessa museossa
Kapitoliumin kukkulalla, koko Rooman Imperiumin tärkeimmän
Jupiterin temppelin sijaintipaikalla. Edelleen Rooman
kaupungintalona toimiva keskiaikainen Senaattorin Palatsi hallitsee
Michelangelon suunnittelemaa Kapitoliumin aukiota.
Kapitoliumin museoiden arvokkaiden salien laajojen
kokoelmien huipentumia ovat paitsi Rooman Susi, Markus
Aureliuksen ratsastajapatsas ja Jupiterin temppelin

2600 vuoden takaa säilynyt perusta kuuluisimmat roomalaisen
veistostaiteen hahmot. Kierroksemme huipentuu Forum Romanumille
avautuvaa ainutlaatuiseen näköalaan. Yhteinen lounas.
Illalla Hanna Ekolan musiikkihetki Lauluja rakkaudesta luostarin
kirjastossa.

5.12.2022 ma

Keisarillinen Rooma: Keisariforumit-Domus Aurea-Domus
Romane
Keisari Neron kuuluisan kuuluisan Kultaisen Talon, Domus Aurean
arkeologinen alue Colleoppion kukkulan kätköissä avaa arvaamattoman
ja rikkaan maailman Keisariajan kulta-aikaan, jossa saamme tehdä
n.45 min. virtuaalimedian havainnollistaman kierroksen.
Päivänvaloon siirryttyämme kävelemme monumentaalista
Keisariforumien väylää pitkin, jossa saamme nähdä mm. hiljattain esille
kaivetun Jerusalemin Rauhan Temppelin (v.75 jKr.), keisari Augustuksen
ja keisari Trajanuksen forumit.
Yhteisen lounaan jälkeen siirrymme keisari
Trajanuksen Forumin laidalle vierailemaan keisariajan
patriisimaailmaan Domus Romane.
2010 yleisölle avattu arkeologinen alue käsittää keisariajan rikkaan
patriisidomuksen, jonka tilat, pylväskäytävät, kylpylät, mosaiikkilattiat,

koristeet ja sisustus avautuu eteemme 3Dmultimediatekniikan avulla
virtuaalisena englanninkielisenä tunnin matkana 2000 vuoden taakse.
(www.palazzovalentini.it). (Molempien arkeologisten kohteiden
aukioloajaoissa saattaa tulla syksyn kuluessa muutoksia)
Illalla Hanna Ekolan musiikkihetki Lauluja toivosta luostarin
kirjastossa.
6.12.2022 ti

Palazzo Barberinin Taidegalleria
Tutustumme aamupäivällä barokkitaiteen syntymäpalatsina pidetyssä
Palazzo Barberinissa uusittuun laajaan Galleria Nazionale di Arte Antica
kokoelmaan ja sen helmiin kuten Rafaellon kuuluisa muotokuva La
Fornarina, Holbeinin Henrik XVI ja Caravaggion maalaus Narcissus.
Juhlasalin kattoa koristeleva, 600 m2 laaja Pietro da Cortonan
kolmiuloitteinen maalaus Jumalaisen Kaitselmuksen Triumfi (1639)
edustaa parhainta barokkitaidetta.
Yhteinen itsenäisyyslounas.
Illalla Hanna Ekolan itsenäisyyspäivän musiikkihetki Lauluja joulusta
luostarin kirjastossa.

7.12.2022 ke

Rooma - Helsinki
Aamiaisen hotellissa.
Aamupäivä vapaata yhteisestä ohjelmasta, halukkaat voivat lähteä
yhdessä herkkuostoksille Rooman suurimpaan kauppahalliin.

Läksiäislounas. Lounaan jälkeen
lähdemme Rooman lentokentälle, josta Finnairin
reittivuorolla.
AY1764 Helsinkiin klo 19.30 Saapuminen Helsinkiin klo 00.05.

HINTA

1680 euroa/2-hengen huone/henkilö
225 euroa/1-hengen huone/henkilö

HINTAAN
SISÄLTYY

- Finnairin lennot suorat Helsinki – Rooma – Helsinki,
- majoitus *** luostarihotellissa Rooman keskustassa (4 yötä)
aamiainen luostarihotellissa
lentokenttäkuljetukset kohteessa
matkaohjelmassa mainitut retket sisäänpääsymaksuineen
matkaohjelmassa mainitut ruokailut viineineen (5)
Silja Tuomisen opaspalvelut
lentokenttäverot ja arvonlisäveron

Tämän matkan toteuttavat CWT Kaleva Travel ja Matka-Rasila Oy yhteistyössä.

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on CWT Kaleva Travel.

Matkapaketti toteutetaan kun osanottajia on minimi 10 henkilöä.

