Verona - Garda-järvi - Dolomiitit

Verona tunnetaan Romeon ja Julian kotikaupunkina, sillä Shakespeare
sijoitti tuon surullisen ja romanttisen rakkaustarinan tapahtumat juuri
Veronaan! Veronaa kutsutaan Pohjois-Italian Roomaksi koska Rooman
valtakunnan ajasta muistuttaa Arena-amfiteatteri ja Adige-joen yli kulkeva
roomalaisten rakentama silta, Ponte Romana. Arena on myös
jokakesäisten kuuluisien oopperajuhlien pitopaikka.
Kaupungissa on myös historiallisesti ja arkkitehtoonisesti mielenkiintoisia
nähtävyyksiä: mm. Piazza Signorian laidalla olevat Scaligheri-suvun asuinja hallintorakennukset sekä Piazza delle Erbeä ympäröivät, eri aikakausilta
peräisin olevat kauppiaiden ja yksityisperheiden palatsit. Aukion ympäriltä
löytyy kivoja baareja ja kahviloita, joihin on kiva pysähtyä vaikka
aperitiiville. Veronassa on myös hyvät ostosmahdollisuudet, koska
Arenalta lähtevällä Via Mazzini –ostoskadulta löytyy vaate- ja
kenkäkauppoja jokaiseen makuun. Tämän päivän Veronaa vilkastuttavat
myös monet kulttuuritapahtumat ja messut ympäri vuoden.
Verona on tunnelmallinen ja kaunis kaupunki jonka läheisyydestä löytyy
luonnonkaunis Garda järvi, Valpolicellan viinialue ja muut lukemattomat
pienet kylät!
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SÄHKÖSENIORIT, VERONA – GARDA-JÄRVI - DOLOMIITIT 11. – 15.5.2020
MATKAOHJELMA

Maanantai 11.05.2020

Milano
10:05 AY 1751 saapuminen Milano Malpensan lentokentälle, jossa suomalainen opas ottaa ryhmän
vastaan. Lentokentältä siirrymme Milanon keskustaan (n. 1h), jonne saavuttaessa näemme bussista
mm. Piazza Repubblican ympäristön: täällä ovat korkeat pilvenpiirtäjät, mm. Pirelli sekä modernit
liiketalot ja lukuisat hotellit.
Bussi jättää keskustan tuntumaan, laukut jäävät bussiin lounaan ja kävelykierroksen ajaksi.
12:15 Lounas Milanon Tuomiokirkon lähellä

13:45 Lounaan jälkeen kävellen tehtävä kaupunkikierros, jonka aikana tutustumme myös Visconti- suvun
marmorista rakennuttamaan tuomiokirkkoon, Duomoon, joka edustaa puhtainta goottista tyyliä
Pohjois-Italiassa. Viktor Emanuelin galleriakäytävää pitkin, jota myös "Milanon olohuoneeksi"
kutsutaan, kävelemme La Scala-teatterin aukiolle. Täällä näemme maailman kuuluisimman
oopperatalon. Kierroksen päätteeksi kävely Castello Sforzesco linnoitukselle, joka oli Visconti ja
Sforza sukujen asuinpaikka.
15:30 Kierroksen jälkeen bussikuljetus Veronaan (n. 2-2,5h, liikenteestä riippuen).
Majoittuminen hotelli Firenzeen, joka sijaitsee Veronan keskustassa, Arenan ja rautatieaseman
puolessa välissä Corso Porta Nuova -tien varrella.
Omatoiminen illallinen.
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Tiistai 12.05.2020
Verona ja viinitilavierailu
09:00 Kävelemme hotellilta historialliseen keskustaan, josta aloitamme tutustumisen kaupungin
nähtävyyksiin n. 2h kestoisella kävelykierroksella. Aloitamme kierroksen Piazza Bra’lta, jonka
laidalla kohoaa roomalainen amfiteatteri L’Arena, Veronan oopperajuhlien näyttämö. Täältä
kuljemme kävelykatu Via Mazzinia pitkin yrttitorille, Piazza Erbelle, jossa nimensä mukaisesti on
päivittäin vihannes-ja hedelmätori. Aukion laidalla on rakennuksia eri aikakausilta. Viereisellä Piazza
Signorilla sijaitsee Veronaa keski-ajalla hallinneen Scala-suvun asuin- ja hallintorakennukset ja
suvun pieni, romaanistyylinen kotikirkko, Santa Maria Antica. Lopetamme kierroksen Julian
parvekkeelle; Shakespeare sijoitti surullisromanttisen rakkaustarinansa tapahtumat juuri Veronaan.

12:00 Kävelykierroksen jälkeen lähdemme bussilla kohti Valpolicellan tunnettua viinialuetta.
Alue on viime vuosien aikana tullut tunnetuksi myös maailmalla, kiitos alueen erinomaisten
punaviinien, joita ovat mm. Amarone ja Ripasso.Nautimme lounaan paikallisessa trattoriassa, jonka
jälkeen vieralailemme läheisellä viinitilalla. Vodagori:n viinitila lukeutuu alueen perhejohtoisiin
pienimpiin viinitiloihin. Tutustumme tilan toimintaan ja vierailemme viinikellarissa. Saamme myös
maistiaiset 3 viinistä.
Kierroksen jälkeen paluu takaisin Veronaan, jonne saavumme klo 18:00 mennessä.

Omatoiminen illallinen.
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Keskiviikko 13.05.2020
Dolomiitit
08:30 Tänään teemme retken Italian Alpeille eli Dolomiiteille. Veronasta suuntaamme moottoritielle, joka
kulkee pitkin Adige-jokea seuraillen aina Oran kylään saakka, jossa pidetään kahvitauko. Täältä
nousemme havumetsien halki vehreisiin laaksoihin Fiemmeen ja Fassaan, jossa alppiniityt
ympäröivät maalauksellisia pikkukyliä kauniine kukkaparvekkeineen ja ympärillä kohovat
vuorenseinämät. Canazeissa pysähdys lounaalle ja sen jälkeen vuorten ylitys Sellan solan kautta
serpentiinitietä pitkin ja jälleen alas Gardena-laaksoon, jossa jo selvästi tuntuu Tirolin vaikutus.
Paluu iltapäivällä Bolzanon kautta (ei vierailla) takaisin hotellille, jonne saavutaan n. klo 18:00
mennessä.

Omatoiminen illallinen.
Torstai 14.05.2020
Gardajärven kierros (bussilla ja järvilaivalla)
08:00 Aamulla lähdemme bussilla upealle Gardaljärvelle. Ensimmäisenä vierailemme järven eteläisessä
niemenkärjessä, jossa sijaitsee pittoresti Sirmionen kylä. Kaunis ja pieni Sirmione on tunnettu paitsi
kauniista huviloistaan, myös nk. Catulluksen luolista, jotka itseasiassa ovat roomalaisen runoilijan
Catulluksen talon rauniot. Täältä otamme järvilaivan halki Italian suurimman järven eteläosan halki
viehättävään Gardan kaupunkiin. Gardasta jatkamme jatkamme bussilla järven itärannikkoa pitkin
kohti järven pohjoisosaa. Matkan varelle osuu maalauksellisia pikkukyliä kuten Torri del Benaco ja
Malcesine, jossa nautimme yhteisen lounaan.
Malcesinen hurmaavasta kylästä jatkamme edelleen bussilla pohjoiseen kauniissa maisemissa;
syvänsininen järvi maisemineen toisella puolen tietä, korkealle kohoava Monte Baldon vuoriketju
toisella puolen. Järven kapeassa pohjoispäässä sijaitsevat Torbolen ja Riva del Gardan kaupungit.
Riva del Gardassa hetki vapaa-aikaa, jonka jälkeen aloitamme paluumatkan takaisin Desenzanoon
järven länsirantaa pitkin. Länsirannan tie on porattu läpi lukuisten tunneleiden. Ohitamme mm.
Limonen pienen kylän ja iltapäivällä pidämme vielä pienen tauon Gardonen kylässä. Takaisin
Veronaan saavutaan klo 18:00 mennessä.

20:00 Päätösillallinen Veronan keskustassa Liston 12-ravintolassa vastapäätä Veronan Arenaa.
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Perjantai 15.05.2020
Lounas ja oliiviöljymaistiaiset Villa Arcadiossa Salòssa
10:00 Aamiaisen ja huoneen luovutuksen jälkeen jätämme taaksemme Veronan ja ajamme Gardajärven
lounaisosaan maaseudun rauhaan lähellä Salòn kaupunkia. Täällä pysähdymme lounaalle
suomalaisen Jaana Nakarin resorttyyppiseen boutique-hotelliin, joka on monivuotisen remontin
jälkeen entiseen luostariin perustettu kaunis hotelli näköalapaikalla. Saavuttaessa
oliiviöljymaistiaset, jonka perään chef’in ehdottama lounas (sis. pienen alkupalan, pastan, pääruuan
ja jälkiruuan viineineen).

Rauhallisen lounaan jälkeen klo 14:30 lähtö kohti Milano Malpensan lentokenttää, josta paluulento
AY1756 lento klo 19:00.
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