TAIDEMATKA FIRENZEN JA VENETSIAN KEVÄÄSEEN 24.2- 03.3.2018

Oppaana Silja Tuominen

1 pv 24.2 la Lähtö Helsingistä klo 08.05 Finnairin reittivuorolla Ay 1751 Milanoon.

Saapuminen klo 10.15 Milanon lentokentälle, josta jatkamme junalla Firenzen sydämessä vastapäätä
rautatieasemaa sijaitsevaan hotelliimme ****, 4 yötä.

Kävelykierroksella vierailemme dominikaanien goottilaistyylisessä kirkossa S. Maria Novella, jonka jälkeen
kävelemme Arnon rantakatua pitkin elegantille pääkadulle Via Tornabuonille.
Yhteinen illallinen.

2.pv 25.2 su Medicien ja Michelangelon jäljillä

Aloitamme renessanssiarkkitehtuurin peruskirkosta S. Lorenzo, joka edustaa Brunelleschin varhaisinta
tuotantoa 1400-luvun puolivälistä. Medici-suvun kotikirkon yhteydessä on Michelangelon suunnittelema
hautakappeli kuuluisine hautamonumentteineen Yö ja Päivä, Aamurusko ja Iltarusko. Viereisen Medicipalatsin helmi Cappella dei Re Magi antaa hienon käsityksen suvun merkittävimmistä edustajista Benozzo
Gozzolin 1400-luvun puolivälissä maalaamien freskojen välityksellä, joissa kuvataan tärkeää Firenzen
kirkolliskokousta vuonna 1439. Päähenkilöiden joukossa näemme myös kuuluisat vieraat, Konstantinopolin
patriarkan ja keisarin loistavissa edustusasuissaan. Päätämme Michelangelon veistotaiteeseen Akatemian
Galleriassa, jossa ovat hänen mahtavat teoksensa David ja neljä paavi Julius II hautamonumenttiin
suunniteltua Vanki-hahmoa. Yhteinen lounas.
3.pv 26.2 ma Uskonnollinen Firenze

Firenzen merkittäviä nähtävyyksiä on tunnettu San Marcon luostari. Sen priori Girolamo Savonarola vaikutti
aivan 1400-luvun lopussa voimakkaasti Firenzen hengelliseen elämään ja politiikkaan – kunnes päätyi
polttoroviolle. Luostarin munkkikammioissa näemme varhaisrenessanssin hienoimman taiteilijan,
dominikaanimunkin Fra Angelicon freskoja Jeesuksen elämästä. Vierailun jälkeen jatkamme maailman
kolmanneksi suurimman kirkon, Firenzen tuomiokirkon tiloihin ja näemme siellä renessanssin ensimmäisen
kupolin, jonka arkkitehti Brunelleschi suunnitteli 1400-luvun alkupuolella. Tuomiokirkon hiljattain
perusteellisesti uusittu Museo on hieno nähtävyys, jonka helmiä ovat mm. kastekappelin Paratiisin Portin
kullatut pronssipaneelit, Michelangelon Pietà – veistos sekä dramaattinen Donatellon Maria Magdalena.
Iltapäivä ja ilta vapaata.
4.pv 27.2 tiistai Uffizi-Galleria ja S. Crocen kirkko

Omistamme aamupäivän maailman merkittävimmälle renessanssin maalaustaiteen gallerialle Uffizille.
Perehdymme ensisijaisesti varhaisrenessanssin syntyyn ja merkittävimpiin edustajiin kuten Giotto, Paolo
Uccello, Filippo Lippi, Sandro Botticelli ja Raffaello, ja tutustumme lopuksi Michelangeloon ja Tizianoon.
1600-luvun uuden hengen luoja Caravaggio päättää katselmuksemme.

Kävelemme vielä gotiikan toiseen kirkkoon, frasiskaanien S. Croceen, jossa näemme suurmiesten hautoja,
joukossa Michelangelo, Galileo Galilei, Giacchino Rossini. Iltapäivä vapaata. Yhteinen läksiäisillallinen
tunnetussa toskanalaisravintolassa.

5.pv 28.2 ke Venezia

Aamiaisen jälkeen lähdemme matkatavaroinemme junalla Veneziaan. Santa Lucian rautatieasemalta
siirrymme venetaksilla Canal Grandea pitkin suoraan Markuksen aukion tuntumassa sijaitsevan hotellimme
**** tuloaulaan. Yhteisen lounaan jälkeen kävelemme Markuksen aukiolle ja vierailemme Dogen
Palatsissa, joka paremmin kuin mikään muu todistaa Venezian tasavallan, la Serenissiman
maailmanherruudesta Välimeren kaupan hallitsijana. Näemme myös kuuluisat vankityrmät, joihin
kävelemme Huokausten Sillan läpi kanaalin toiselle puolelle. Venezian maalaustaiteen mestarit Tintoretto
ja Tiziano hallitsevat kaikkialla seinä- ja kattomaalauksineen. Markuksen kirkko todistaa Bysantin mahtia
seinää ja lattiaa koristavine kullattuine mosaiikkeineen.
6.pv 1.3 to Venezian maalaustaide – Ghetto

Aamiaisen jälkeen kävelemme Akatemian sillan ylitse Akatemian Galleriaan, joka on keskittynyt
ensisijaisesti venetsialaiseen maalaustaiteeseen. Giovanni Bellinin ja Vittorio Carpaccion maalaukset
kertovat myös 1400-luvun Venetsian elämästä ja ihmisistä. Kahvitauon jälkeen kävelemme kapeiden kujien
ja siltojen kautta frasiskaanien S.Maria dei Frarin kirkkoon sekä Scuola S.Roccoon, jonka seiniä ja kattoa
peittävät kauttaaltaan Tintoretton maalaukset. Lopuksi siirrymme kanaalin toiselle puolelle tutustumaan
Euroopan vanhimpaan ghettoon, jossa myös sitä tarkoittava sana syntyi. Opastetulla englanninkielisellä
kierroksella pääsemme vierailemaan kolmessa yhä käytössä olevassa synagogassa.
7.pv 2.3. pe Venetsian laguuni: Torcello – Burano – Murano

Omistamme päivän retkeillen vaporettoilla laguunin kuuluisimmille saarille. Venetsian syntymäsaari
Torcello on pienuudestaan huolimatta merkittävin johtuen harvinaisen hyvin säilyneistä rakennuksistaan,
ennen kaikkea katedraalista, jonka päätyseinää koristaa yhä 1100–1200 luvulta säilynyt bysanttilainen
mosaiikki Viimeinen Tuomio. Saaren rauhallinen tunnelma luo täydellisen vastakohdan itse Venetsialle.

Buranossa kävijän silmää ilahduttavat rakennusten julkisivujen voimakkaat väriskaalat, joiden lomassa voi
ihailla saaren kuuluisia pitsituotteita ja karnevaalinaamioita. Nautimme lounaan Buranon historiallisessa
ravintolassa. Jatkamme sen jälkeen Muranoon, vuosituhantisen lasinvalmistuksen perinteen tyyssijaan,
jossa on hieno lasimuseo.
8.pv 24.2 la Venezia – Milano – Helsinki

Lähdemme Venetsiasta junalla kohden Milanoa, josta Finnairin reittivuoro Ay 1756 lähte e kohden
Helsinkiä
klo 18.55. Saapuminen Helsinkiin klo 23.00

Hinta:

1998 € / 2-hengen huone / henkilö

491 € / -hengen huone /l isämaksu

Hintaan sisältyy:
• Finnairin reittilennot Helsinki-Milano-Helsinki, turistiluokassaa
• Junamatkat Milano-Firenze ja Venetsia-Milano
• Majoitus 4 * hotelleissa 2-hengen huoneissa

• Aamiainen hotelleissa

• Matkaohjelmassa mainitut ruokailut, 5 ateriaa viineineen

• Matkaohjemassa mainitut kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut

• Silja Tuomisen opaspalvelut

• Lentokenttäverot ja arvonlisävero
Tämän matkan toteuttavat CWT Kaleva ja Matka-Rasila Oy yhteistyössä.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Vastuullinen matkanjärjestäjä CWT Kaleva Travel

