Astrologinen Matka Rooman kevääseen 15.05 – 19.05.2020
Matkaoppaana legendaarinen Italian asiantuntija Silja Tuominen
ja henkisenä valmentajana astrologi Seppo Tanhua
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Helsinki - Rooma

Lähtö Finnairin suoralla reittilennolla AY 1761 Helsingistä klo 07.50
Roomaan, jonne saavutaan klo 10.15
Opas on ryhmää vastassa Rooman lentokentällä.
Bussikuljetus Rooman historiallisen keskustan sydämessä
Piazza Farnesella sijaitsevaan Pyhän Birgitan luostarihotelliin Casa di
S. Brigida.
Yhteinen tervetuliaisillallinen.

Vatikaanin puutarhat ja Vatikaanin museot

Aamiaisen jälkeen lähdemme kaupunkibussilla Vatikaanin puutarhoihin,
joissa teemme vajaan parin tunnin leppoisan kävelykierroksen.
Keskipäivällä pysähdymme pienelle kahvi- tai lounastauolle, jonka jälkeen
tutustumme Vatikaanin museoiden laajoihin kokoelmiin.
Sikstiiniläiskappelin vierailun jälkeen laskeudumme alas Pietarin kirkkoon
ja palaamme Pietarin kirkon aukiolta hotelliimme.
N. klo 18.00 1h luento: Astrologia ja alkemia
Illan kuluessa henkilökohtaisia tulkintoja (n. 30min/hlö)

Galleria Borghese

Aamiaisen jälkeen lähdemme kaupunkibussilla vierailemaan Galleria
Borghesessa, joka sijaitsee Villa Borghesen puiston keskellä. Saamme
tutustua mm. Raffaellon ja Tizianon maalauksiin sekä 1600-luvun
barokkitaiteen mestari Gianlorenzo Berninin nuoruuden veistoksiin ja
Caravaggion maalauksiin. Sokerina pohjalla on Paolina Bonaparten
alastonveistos.

Luento: Astrologia ja se aito rakkaus
Illalla henkilökohtaisia tulkintoja (30min/hlö)

18.05.2020 ma Antiikin Rooman kävelykierros

Aamiaisen jälkeen lähdemme kävellen Rooman gheton kautta

Marcelluksen teatterin ohitse kohti Kapitoliumia, jossa sijaitsi antiikin
aikana Jupiterin temppeli.
Kipuamme Michelangelon suunnittelemia portaita
pitkin Kapitoliumin aukiolle, jolla sijaitsee Rooman kaupungintalo.
Sen takaa avautuu näköala antiikin Rooman sydämeen Forum
Romanumille ja keisarien hallintopalatsikukkulalle Palatinukselle.
Laskeudumme alas Keisariforumeiden kävelyväylälle, jonka varrelle jäävät
Forum Romanumin ohella Caesarin, Trajanuksen,
Augustuksen ja Jerusalemin Rauhan temppelin mahtavat jäänteet.
Tutustumme ulkopuolelta myös Koloseumiin ja Konstantinus
Suuren Riemukaareen.
Lounas luostarissa.
Iltapäivällä luento aiheesta Kulta-ajan tekijät: Miten oma rooli
maailman muuttumisessa näkyy astrologisella kartalla?
Illan kuluessa henkilökohtaiset tulkinnat
(n.30 min/hlö)
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Galleria Doria Pamphilj

Matkalaukut pakattuamme vierailemme aamupäivällä yhä saman suvun
omistamassa yksityisgalleriassa Doria Pamphilj, jossa yleisölle normaalisti
avoinna olevan maalausgallerian lisäksi näemme myös yksityiset edelleen
asuinkäytössä olevat huoneistot.
Yhteisen lounaan jälkeen lähdemme ajamaan lentokentälle n klo 16.30.
Lähtö Finnairin reittivuorolla Ay 1764 klo 19.45 Roomasta Helsinkiin,
jonne saavutaan klo 00.05 (+ 1).

HINTA

1385 euroa/2-hengen huone/henkilö
170 euroa/ 1-hengen huone/henkilö

HINTAAN
SISÄLTYY

- Finnairin lennot suorat Helsinki – Rooma – Helsinki, turistiluokassa
- majoitus *** luostarihotellissa Rooman keskustassa (4 yötä)
aamiainen luostarihotellissa
lentokenttäkuljetukset kohteessa
matkaohjelmassa mainitut retket sisäänpääsymaksuineen
matkaohjelmassa mainitut ruokailut viineineen, 3 ateriaa
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 15 henkilöä.

.
Tämä on räätälöity erikoismatka. Varaukset perustuvat hotellien maksu- ja
peruutusehtoihin, sekä reittilentoihin, ja niiden erityisluonteen vuoksi noudatamme
eritysehtoja. Muilta kuin näissä ehdoissa mainituilta osin sovellamme yleisiä
valmismatkaehtoja, jotka ovat luettavissa sivultamme www.rasila.fi
kohdassa valmismatkaehdot.
Ohjelmamuutokset: Pidätämme oikeuden matkaohjelmaan tuleviin hinta-, aikataulu- ja
ohjelmamuutoksiin. Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa hotelli vastaavan tasoiseen tai
parempaan hotelliin ilman velvollisuutta hinnanalennukseen tai korvaukseen.
Matkan ennakkomaksu on 400 euroa/henkilö ja maksetaan 7 pv sisällä siitä,
kun kirjallinen vahvistus on saapunut asiakkaalle. Loppumaksu peritään 6
viikkoa ennen matkan alkua. Liput ja muut matkapaperit toimitetaan n. 2
viikkoa ennen matkan alkua.
Ystävälliset ilmoittautumiset MATKA-RASILA OY/Tarja Rasila
puh 050 2733 tai tarja@rasila.fi 15.01.2020 mennessä.
Paikkoja on rajoitetusti.
Kunnioittavasti
MATKA-RASILA OY
Tarja Rasila

www.rasila.fi
+ 358 50 2733

.

Helsingissä 17.09.2020

.
.

