MATKAOHJELMA JA TARJOUS
3.–7.5.2020
TERTTU SANDELIN / VANHAT KARHUT

GARDA-JÄRVEN LUMOAVAT MAISEMAT

Riva del Garda sijaitsee Garda-järven pohjoispäässä ja se on yksi järvialueen suurimpia kaupunkeja. Kaupunki sijaitsee kahden kulttuurin rajamailla, sillä alue oli osa Etelä-Tirolia aina viime vuosisadan alkuun
asti. Yhä edelleenkin Rivassa on havaittavissa vaikutteita germaanikulttuurista. Maisemat täällä ovat hyvin kauniit. Garda-järven länsirannan vuoret suojaavat aivan järvenrannalla olevaa kaupunkia ja pohjoisessa avautuvat näkymät vehreille viljelysalueille Sarca-joen laaksoon. Kodikasta vanhaa keskustaa hallitsee 1200-luvulta peräisin oleva linna. Sen ympärillä on aukioita, ’piazzoja’, joiden laidalla useita ravintoloita ja kahviloita. Kapeiden kujien varrella on paljon pieniä liikkeitä. Rantakatu alkaa Rivan keskustasta
ja sitä pitkin pääsee kävelemään naapurikylään Torboleen asti (n. 4 km). Rantakadun varrelle jäävät laivasatama ja huvipursisatama. – Rivassa on myös patikkapolkuja, esim. Santa Barbaran kappelille n. 600
metrin korkeuteen, josta avautuu upea näkymä yli Rivaan ja Garda-järven pohjoisosaan.
3.5. sunnuntai
Aamulla kokoontuminen Helsinki-Vantaan T2:ssa, jossa
matkanjohtajamme liittyy seuraamme. Lähtöselvitys ja
turvatarkastus. Yhteinen aamiainen turvatarkastuksen jälkeen. Finnairin suora aamulento Milanoon (klo 08.00–
10.05). Terminaalin ulkopuolella on oma bussimme odottamassa, ja lähdemme kohti Franciacortan viinialuetta,
joka sijaitsee Brescian kaupungin lähistöllä Milanosta
itään. Alueen viinit ovat saaneet maailmanlaajuisesti tunnustusta, ja Franciacortan kuohuviini on palkittu maailman parhaimpiin kuuluvaksi. – Pysähdymme viinimaistiaisille ja pikkusuolaisineen paikalliselle agritour-tilalle,
jossa valmistetaan alueen puna- ja valkoviinejä sekä Franciacortan kuohuviiniä. Tutustumme tilan kantiinaan, jossa
kuulemme viinin valmistuksesta ja maistelemme viinejä
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pienen suolapalan kera.
Matkamme jatkuu osin tunneleissa kapeaa rantatietä, ns. sitruunarivieraa pitkin kauniiden maisemien läpi
Garda-järven länsipuolta järven pohjoisosaan pikkuruiseen Rivan kaupunkiin. Majoittuminen myöhään iltapäivällä **** hotelliimme Riva del Gardassa.
Luise**** • Viale Rovereto, 9 • 38066 Riva del Garda • Puh. +39 046 455 0858
Tasokas ja moderni Luise on vilkkaasti liikennöidyn päätien varrella, kävelyetäisyydellä Rivan keskustasta ja palveluista. Rennon ja tyylikkään hotellin viihtyisältä ja avaralta uima-allasalueelta avautuu
ihastuttava näkymä Garda-järven kauniisiin maisemiin. Modernien huoneiden sisustuksessa on käytetty
hauskoja yksityiskohtia. Ravintolassa tarjotaan italialaisen ja kansainvälisen keittiön herkkujen lisäksi
myös paikallisia erikoisuuksia. Garda-järven rantaan uimarannalle on kävelymatka Luisesta. Huoneissa
on kokolattiamatto, ilmastointi, lämmitys, minibaari, hiustenkuivaaja, suihku, vedenkeitin, televisio.
Hotellissa on wi-fi, vastaanotto on avoinna 24/7.
Yhteinen tuloillallinen kaupungilla.
4.5. maanantai
Aamiaisen jälkeen teemme kävelemme Rivan keskustaan ja teemme kävelykierroksen siellä. Sen jälkeen
teemme noin 3 h kestävän retken vesitse Gardan maisemissa. Astumme laivaan Rivassa ja siirrymme upeiden vuorten keskellä Limonen kautta viehättävään Malcèsineen; vieressä kohoaa mahtava vuori Monte
Baldo yli kahden kilometrin korkeuteen. Malcèsinessa meillä on omaa aikaa nauttia lounas tai kahvitella,
minkä jälkeen palaamme takaisin Rivaan. – Yhteinen illallinen hotellin ravintolassa.
5.5. tiistai
Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti mahtavia vuorimaisemia ja viehättäviä vuoristokyliä.
Matkan alkutaipaleella näemme bussista mm. Loppiojärven ja vehreän Valle di Grestan, tien varrelle jää
moni mahtava linna, Rovereton kaupunki, Trento, joka
on provinssin pääkaupunki. Pienen Oran jälkeen alkaa
huima nousu, maisemat käyvät yhä upeammiksi, kunnes saavumme Val di Fiemmen laaksoon.
Ohitamme Cavalesen ja Tereson kylät, samoin Predazzon kylän, joka on kuuluisa mm. Marzalonga-hiihtokilpailuista. Val di Fiemmen laaksoa seuraa Val di Fassan laakso ja edessä kohoaa kaikista massiivisin Dolomiittien vuorista: Marmolada. Teemme pienen valokuvauspysähdyksen Rosengarten-Catinaccio -vuoriryhmän lähellä, Moenan kylässä.
Canazein pittoreskin kylän jälkeen alkavat kurvit kun noustaan kohti Passo Pordoita 2239 m korkeuteen.
Passo Pordoissa yhteinen lounas. Taukoa valokuvaamiseen ja lyhyeen patikointiin, jonka jälkeen matka
jatkuu yhä korkeammalle, aina ohi Passo Sellan (2244 m). Pikkuhiljaa laskeudumme kohti Selvagardenia,
kylää joka on tunnettu erittäin kauniista puutöistä. Iltapäivän pysähdys on Ortisein kylässä, jossa jälleen voi nauttia
omakustanteisesti kahvia ja herkkuja. Ortiseista lähdetään
kotimatkalle ohittaen kauniita linnoja, laaksoja, Bolzanon
kaupunki jää myös matkan varrelle. Ohitamme myös kauniin
Toblinon linnan ennen Rivaan saapumista alkuillasta. – Ilta
vapaa Rivassa yhteiseen illalliseen saakka.
6.5. keskiviikko
Aamiaisen jälkeen päivä omaa aikaa viehättävässä Riva del
Gardassa yhteiseen läksiäisillalliseen saakka.
7.5. torstai
Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen hotellista ja lähtö pa-
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luumatkalle. Matkalla Milanoon pysähdymme viehättävässä Bergamon kaupungissa ja nautimme yhteisen lounaan.
Kaupunginmuurien suojassa oleva vanha keskusta, ns. ‘Bergamo Alta’ sijaitsee korkean kukkulan laella. Piazza Vecchia
-aukion laidalla ovat mm. romaanityylisen S. Maria Maggioren kirkko ja kastekappeli, gotiikkaa edustava kaupungintalo
Palazzo della Ragione sekä kuuluisan sotapäällikön Colleonin
renessanssityylinen hautakappeli. Kaupungin teatteritalo on
nimetty kaupungin suuren pojan, ooppera-säveltäjä Gaetano
Donizettin mukaan.
Matka jatkuu Milanon Malpensan lentokentälle, jonne saavutaan
klo 17.00 mennessä. Finnairin lento Helsinkiin (klo 1900–2255).

FAKTATIEDOT JA TARJOUS:
Matkakohde:

Riva del Garda

Matkan pituus:

5 pvää

Matkan ajankohta:

3.–7.5.2020

Matkan hinta:

à 1.160 €/hlö (väh. 20 osall.)

Hintaan sisältyvät:
– aamiainen lähtöselvityksen jälkeen
– Finnairin lennot turistiluokassa Helsinki > Milano m/p veroineen
– kuljetukset Italiassa paikallisella, hyvätasoisella bussilla
– suomalaisen matkanjohtajan/oppaan palvelut koko matkan ajan alkaen ja päättyen Helsinki
– majoitukset Rivassa **** keskustahotellissa aamiaisineen
– hotelli-illallinen 2 päivänä
– tulo- ja läksiäisillalliset viineineen
– viinitilakäynti tulopäivänä, viininmaistiaiset snacksein
– kokopäiväretki Dolomiiteille lounaineen
– laivamatka Gardalla (säävaraus!)
– lounas juomineen Bergamossa paluupäivänä
– retket ja sisäänpääsyt ohjelman mukaisesti
Hinta ei sisällä:
– muita kuin edellämainittuja aterioita, sisäänpääsyjä, retkiä tai palveluita
– matkavakuutusta.
Lisämaksusta: 1 hengen huone. Yksin majoittuvan on maksettava 1 hengen huonelisä à 140 €.
Maksuehto:

Ennakkomaksu 300 €/hlö, eräpäivä sopimuksen mukaan.
Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkaa.

Olemme varanneet lennot ja majoituksen 30 hengelle sekä matkanjohtajan ylläolevan mukaisesti.
Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä toimitus- tai palvelumaksuja eikä laskutuslisää. Hinnat sisältävät verot.
Hinta à 1.160 € edellyttää väh. 20 osallistujaa. Mikäli osallistujamäärä jää alle sen, hinta ilmoitetaan vahvistetun osallistujamäärän mukaan.
Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.

Oy Kon-Tiki Tours Ltd

Puh. +358 (0)9 466 300

www.kontiki.fi

100% suomalainen, yksityinen
vastuullinen matkanjärjestäjä

Fredrikinkatu 25 A 10
00120 Helsinki

Linnankatu 13 a A 17
20100 Turku

Kitkantie 18
93600 Kuusamo

Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta
oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille.
Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.
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. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen
sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkavarauksen yhteydessä.
Ystävällisin terveisin
Kon-Tiki Tours Oy

Anne Kajander
puh. 045 1242003
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