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MATKAOHJELMA  

041015 
 
SOILE LINDFORS / OPH-ELÄKELÄISET 

MATKA TOSCANAN SYDÄMEEN  

Sypressien reunustamat pikkutiet kiemurtelevat viini- ja oliiviviljelmien seassa rinteitä ylös ja 

alas. Pienzan ja Montepulcianon linnoituskaupungit kohoavat majesteettisesti viinipeltojen ylä-
puolelle. Tämä on sitä kauneinta Toscanaa. Upeat vanhat villat ja idyllinen maaseutu ovat Tosca-
nan tyypillisiä maisemia. Yhtä lailla perinteitä edustaa eloisa Firenze museoineen, taidegallerioi-
neen ja luksusputiikkeineen. Parasta alueella onkin se, että lyhyiden välimatkojen päästä löytyy 

vaihtelevia maisemia ja erilaisia kokemuksia.  

Toscana saa taide- ja arkkitehtuuri-intoilijoiden päät pyörälle. Maailmanluokan kokoelma rene-
sanssitaidetta odottaa vierailijoita Firenzessä, kun taas Sienassa on useita upeita goottilais-

rakennuksia. Myös keskiaikaiset linnat ovat osa paikallista maalaismaisemaa. Kauniista kylistä ja 
kaupungeista ei alueella ole pulaa, vaan aika todennäköisesti loppuu matkailijalla ennen kuin 
vierailtavien kohteiden lista.  

15.5.2016 sunnuntai  Saapuminen Toscanaan 

Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Lähtöselvityksen jälkeen lounas. Iltapäivän suora 
lento Roomaan, jossa meitä on vastassa suomalainen oppaamme. Lähtö kohti Toscanaa ja Chian-
ciano Termeä (ajomatka n. 200 km / n. 2 h + tauot). Matkalla pysähdymme nauttimaan yhteisen 
tuloillallisen. 

Saapuminen Chianciano termeen myöhään 
illalla.  

Chianciano Terme on viehättävä ja rauhal-

linen pikku kylpyläkaupunki (le terme = kyl-
pylät), jossa on kauniita puistoja, puutar-
hoja ja viheralueita sekä ennen kaikkea ki-

vennäisvesilähteitä (kalsium, litium, rikki). 
Kaupunki sijaitsee Sienan provinssissa Tos-

canassa. Täällä on n. 7.500 asukasta. Täältä 
on n. 90 km Firenzeen ja n. 50 km Sienaan.  
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Chianciano Termen historia alkaa etruskeista. Kylpy-
löitä oli jo etruskien ja roomalaisten aikana. Chiancia-

no Termen parantavien vesien maine oli laajalle levin-
nyt. Erityisesti parannettiin maksan sairauksia. Mm. an-
tiikin Rooman runoilija Horatius vieraili kylpylässä pit-

kään ja löysi avun vaivoihinsa. Turismi on alueen pää-
elinkeino. Chianciano Termessä on paljon kylpylöitä 

sekä hotelleja. Myös nykyään italialaiset, turistien ohella, käyvät kaupungin kylpylöissä hoitamassa ter-
veyttään. Kylpytakin, sandaalit ja pyyheliinan voi vuokrata, mukaan tarvitaan vain uimapuku. Kylpylöitä 
on eri tasoisia ja eri hintaisia, osa on todella ylellisiä. Chianciano Termessä on myös paljon liikkeitä, jot-

ka myyvät luontaiskosmetiikkaa ja muita hoitotuotteita mm. orvokintuoksuisina. Palvelu on huomatta-
van ystävällistä ja aulista.  

Majoittuminen.  

GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE **** • Viale Umbria n. 2 • 53042 CHIANCIANO TERME (SI) 

Sijaitsee keskustassa. Nykyaikainen hotelli, jossa yleiset oleskelutilat, baari, ravintola, kokoussaleja, 
wellnes-osasto (sauna, turkkilainen sauna, uima-allas, pieni kuntosali). Hissi. Parkkipaikka. Ulkona uima-
allas, joka auki kesäkuukausina, sääolot huomioiden! 111 huonetta (classic/superior/suite), joissa kaikki 
mukavuudet.  

16.5. (ma)  Tutustumme Sienaan 

Aamiaisen jälkeen lähdemme Sienaan (n. 75 km / 1,5 
h), joka on rakennettu kolmelle kukkulalle ja jonka 
keskus on  simpukanmuotoinen Campo-aukio. Käve-
lemme Campolle pääkatua pitkin, jonka varrella on 
useita keskiaikaisia palatseja.  

Siena on erinomainen esimerkki pittoreskista toscana-

laiskaupungista. Pienet kujat, majesteettiset aukiot ja 
keskiaikaiset tornit muodostavat Sienan keskustan, 

mutta läheltä löytyvät myös kumpuilevat maalaismaise-
mat. Piazza del Campon komea aukio on kaupungin kes-
kus, josta löytyy myös Palazzo Pubblicon korkea kellotorni.  

Campolla järjestetään kesäisin palio-ratsukilpailut, jotka sienalaisille 

ovat erittäin rakkaat. Aukion laidalla on Sienan kaupungintalo ja vierei-
sellä  kukkulalla, ylväällä paikalla goottista tyyliä edustava, marmorinen 
tuomiokirkko taideaarteineen. 1200-luvulla rakennettu katedraali on Fi-

renzen Duomon ohella Toscanan ja koko Italian komeimpia. Kirkon katto 
on kuin yöllinen tähtitaivas ja  lattiat on peitetty monivärisillä marmo-

reilla. Pienten kujien varrella on useita liikkeitä, joissa myydään paikalli-
sia herkkuja, kuten villisikasalamia, panforte-kakkuja ja riccarelli-kek-
sejä.  

Omakustanteinen lounas/välipala/kahvihetki. Iltapäivä vapaa-aikaa 
Sienassa; iltapäivän päätteeksi paluu hotellille. 

Yhteinen illallinen. 

17.5. (ti)  Firenze 

Kokopäiväretki Firenzeen (ajomatka n. 130 km / vajaat 2 h)  

Firenze on kaupunki, jossa renessanssin taidesuunta sai alkunsa, kiitos 
monien kaupungissa asuneiden lahjakkaiden taiteilijoiden ja heitä suo-
sineen Medicien mesenaattisuvun.  

Päivän aikana kuulemme Firenzen historiasta, Medici-suvusta ja renessansssin taiteesta ja näemme Fi-
renzen tärkeimmät nähtävyydet, mm. marmorisen, goottista tyyliä edustavan tuomiokirkon, Giotton 

suunnitteleman kellotornin sekä romaanisen, marmoritarsi-kuvioin koristellun kastekirkon. Piazza della 
Signoria -aukion monumentaalisin nähtävyys on Palazzo Vecchio -kaupungintalo: aukiolla on lukuisia pat-
saita, joista tunnetuin Michelangelon Davidin kopio. Porcellino-possun torialueen kautta kävelemme Ar- 
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no-joen ylittävälle Ponte Vecchio -sillalle, jossa nykyisin on täynnä kultaseppien liikkeitä. Kaupungin 
kauneimmat aukiot, ’piazzat’ ja tärkeimmät ostos- ja torialueet tulevat myös tutuksi kierroksen aikana.  

Huom! Kierros keskustassa tehdään kävellen (kesto n. 3 t.), bussiliikenne ei mahdollista keskustas-
sa. Näemme Kastekirkon kauniit ovet tarinoineen ja kuljemme yli Arno-joen pitkin Ponte Vecchio-
ta, jonka yläkerroksessa sijaitsee mielenkiintoinen Vasarin käytävä. 

Myöhään iltapäivällä paluu takaisin Chianciano Termeen.  

Illallinen hotellilla. 

18.5. (ke)   San Gimignano ja Monteriggioni  

Aamiaisen jälkeen lähdemme kahteen keskiaikaiseen toscanalaiseen
kylään, San Gimignanoon ja Monteriggioniin. Kumpikin sijaitsee korke-
an kukkulan laella ja niiden keskustaa ympäröi vankka suojamuuri. 
Kukkuloille ei pääse bussilla! 

San Gimignanon symbolina ovat korkeat tornit, jotka näkyvät jo kauas 
maaseudulle. Tornit olivat keskiajalle aatelislinnojen vartio- ja varasto-

torneja ja samalla statussymboli: mitä korkeampi torni, sen vauraampi 
perhe asui linnassa. Keskiajalla torneja oli yli 70, nyt jäljellä n. 40. Vie-

railun arvoinen on San Gimignanon tuomiokirkko, jossa on kauniita fres-
koja Raamatun tapahtumista. Opas kertoo bussimatkan aikana San Gi-
mignanon nähtävyyksistä, perille tullessa vapaa-aikaa. Pääkatu Via San 

Giovannin varrella on useita pieniä liikkeitä, joissa myydään paikallista 
keramiikkaa, nahkatöitä, viinejä ja salameita. Monteriggioni on ollut 
useiden elokuvien ja televisiomainosten kuvauspaikkana.  

Paluu Chianciano Termeen, yhteinen illallinen.  

19.5. (to) Pienza; Bagno Vignoni ja Montalcino 

Aamiaisen jälkeen lähtö kokopäiväretkelle laadukkaiden 
viinien tuontantoalueelle.  

Ajamme ensin Pienzaan, joka sijaitsee Val d’Orcia -laak-
sossa.  

Pienza tunnettiin aikoinaan Corsignanon nimellä, mutta nimi 

muutettiin 1400-luvulla Pienzaksi täällä syntyneen Enea Silvio 
Piccolominin mukaan, josta oli tuleva paavi Pio II. Hänen toi-
meksiannostaan kotikylää alettiin rakentaa ja arkkitehdiksi 

kutsuttiin Bernardo Rossellini, joka loi ns. ihanteellisen kau-
punkimallin renessanssin tyyliin. Nähtävänä edelleenkin Pien-

zan tuomiokirkko, kaupungintalo ja Piccolomini-suvun asuin-
palatsi. Pienen keskustan kujilla on myös lukuisia myymälöi-
tä, joissa myydään paikallisia tuotteita, kuten salameita, 
juustoja ja keramiikkaa. Pienzaa ympäröivät Toscanan tyypil- 
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liset, kauniit maisemat, jotka usein nähdään Toscanan matkailumainoksissa.  

Pienzasta jatkamme Bagno Vignoniin, pieneen kylpyläkylään, joka on rakennettu suuren, lämpimäl-
lä vedellä täytetyn altaan ympärille! Lyhyt tauko täällä.  

Käymme vielä Montalcinon viinikylässä; täältä tulevat Montalcino- ja Brunello-punaviinit. Kylä si-
jaitsee kukkulan laella; niinpä täältä aukevat mahtavat näkymät ympäröiville viinialueille. Pääka-
dun varrella on lukuisia viinitaloja, joissa myydään alueen viinintuottajien viinejä. Aikaa omakus-
tanteiseen lounaaseen/välipalaan Montalcinossa.  

Yhteinen illallinen Chiancianossa. 

20.5. (pe)   Monte Oliveto Maggiore -luostari ja läksiäisillallinen 

Päivä vapaata Chianciano Termessä.  

Iltapäivällä lähtö benediktiiniläisjärjestö Monte Oliveto Maggio-
ren luostariin.  

Opastetun kierroksen aikana näemme kirkon, kappelin, kirjas-
ton, apteekin ja museon. Luostarissa olevat kauniit Luca Signo-
rellin maalaamat freskot kertovat järjestön perustajan Benedik-
tus Nursialaisen elämästä. Luostarilta jatketaan luostarin viini-
kellariin.  

Viiniä on täällä valmistettu jo  1300-luvulta asti! Benediktiiniläis-

järjestön tunnusmottona on ’Ora et labora’, Rukoile ja tee työtä. 
Niinpä viininviljelys on ollut munkkien yksi tärkeä työsarka. Esitte-
lyn jälkeen saada maistiaiset Rosso Toscana Igt -punaviinistä ja 
Bianco Toscana IGT -valkoviinistä. 

Läksiäisillalliselle menemme luostarin lähellä sijaitsevaan paikal-
liseen trattoriaan, jossa nautimme tyypillisistä toskanalaisista 
ruokalajeista koostuvan illallisen, tietenkin paikallisen viinin ke-
ra!  

Paluu iltamyöhään takaisin Chianciano Termeen.  

21.5. (la)  Kotiinpaluu  

Aikaisen aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Roomaa ja 
Fiumicinon lentokenttää, jossa tulee olla vähintään kaksi 
tuntia ennen lennon lähtöaikaa.  

Suora lento Rooma–Helsinki klo 11.20–15.45.  
  

FAKTATIEDOT MATKASTA: 
Matkakohde:  Toscana, Chianciano Terme 

Matkan ajankohta: 15.–21.5.2016  

Matkan alustava hinta: à 1.495 € jaetussa kahden hengen huoneessa (min. 35 hlö) 
  à 1.545 € jaetussa 2 hengen huoneessa (kun väh. 25 osall.) 

Hintaan sisältyy kaikki tämä: 

• lounas lähtöselvityksen jälkeen Helsinki-Vantaalla
  • suorat lennot Helsinki-Rooma m/p turistiluokassa 
  • ruumaan lähtöselvitettävä matkalaukku 
  • tilausajokuljetukset tasokkaalla turistibussilla Italiassa ohjelman mukaan 
  • suomenkielisen oppaan mukanaolo alk. ja päättyen Rooma 
  • kohdeopastukset (Firenze, Siena) ohjelman mukaan, kuulokkeineen 
  • kaupunkitullit ja ajoluvat (Firenze, Siena) ja tiemaksut bussille 

• sisäänpääsymaksun Sienan tuomiokirkkoon  
• vierailun Antica Oliveto Maggioren luostarissa ja viinimaistiaiset 
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  • kuusi yöpymistä tasokkaassa hotellissa**** jaetussa kahden hengen huoneessa 
  aamiaisineen 
  • kuusi illallista, osin ruokajuomineen (tervetulo- ja läksiäisillallisilla) 
  • turistivero à 3 €/hlö/vrk  

Hinta ei sisällä: • ruokajuomia  
  • muita kuin edellä mainittuja retkiä, aterioita tai sisäänpääsyjä 
  • matkavakuutusta  

Lisämaksusta : • majoittuminen 1 hengen huoneessa à 180 €. Ilman huonetoveria majoittuvan 
  on maksettava yhden hengen huoneen lisämaksu. 

Hintoihimme ei lisätä laskutuslisää eikä toimisto- tai palvelumaksuja. 

HUOM! Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen 
matkavakuutus, joissa on vakuutusehtojen mukaan erikoismatkoissa kattava peruutusturva. 

Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin.  

Pidätämme oikeuden MatkaSenioreista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. poltto-
aine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.  

Olemme alustavasti tehneet lento- ja hotellivaraukset ko. ajankohdalle 35 hlölle. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen MatkaSeniorit / Oy Kon-Tiki Tours Ltd. Yritys kuuluu Kulutta-
javiraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia mat-

kailualan yleisiä valmismatkaehtoja. 

 

Vastaan henkilökohtaisesti matkanne sujuvuudesta sekä vastaan tietenkin mielelläni lisäkysymyksiinne. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

MatkaSeniorit / Oy Kon-Tiki Tours Ltd 

 

 

Anne Kajander 
puh. 045 1242003 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


