TOSCANAN AURINGON ALLA MAALLA JA MERELLÄ
ELBAN SAARI – LUCCA 11.09.-18.09.2018

Oppaana Silja Tuominen

Etruskien, Michelangelon, Napoleonin ja Puccinin jäljillä
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Helsinki – Rooma – Elban saari
Lähtö Finnairin suoralla reittilennolla AY 1761 Helsingistä klo 07.50.
Saapuminen Roomaan klo 10.15. jossa opas Silja Tuominen on vastassa.
Lentokentältä suuntaamme aluksi moottoritietä ja sitten vanhaa roomalaistietä
Via Aureliaa seuraten Civitavecchian ja Grosseton ohi Piombinoon
(n. 250 km), josta
matkustamme vajaan tunnin autolauttamatkan päähän Elballe
Portoferraion satamaan.

Puolen tunnin ajomatkan päässä saaren eteläpuolella upealla näköalapaikalla sijaitsee
ihastuttava
hotellimme ****,3 yötä, jonka altaalla tai yksityisellä
rannalla voimme virkistäytyä ennen yhteistä illallista.

Elban saaren kierros – Portoferraio/Napoleonin Villa Mulino
Keskipäivällä lähdemme bussillamme kiertämään Elban saaren jylhiin ja vehreisiin
maisemiin.
Näemme toinen toistaan kauniimpia graniittirinteiden reunustamia hiekkapoukamia, jotka
vaihtelevat vuoroon sisämaahan korkealle kohoavien kastanjametsien keskelle syntyneiden
pikkukaupunkien kanssa. Marciana Marina ja Marina di Campo ovat suosittuja lomakeskuksia.
Jatkamme pääkaupunkiin Portoferraioon vieraillaksemme Napoleonin näköalapaikalla
sijaitsevassa kaupunkipalatsissa Villa dei Mulini, jossa hän hallitsi Elban valtakuntaansa
toukokuusta 1814 helmikuuhun 1815. Vapaa-ajan jälkeen palaamme illalliselle
hotelliimme.

Mineraalipuisto – Napolenin Villa San Martino
Aamiaisen jälkeen tutustumme Elban maaperän uskomattomiin rikkauksiin. Pienestä
pinta-alastaan huolimatta löytyy saaren maaperästä n 150 erilaista osittain ainutlaatuisiakin
mineraaleja johon jopa etruskien korkea elintaso perustuu. Saaren itäosassa on runsaat
rautamalmi- ja länsiosassa graniittiesiintymät. Saamme tutustua tähän maailmaan Rio
Marinasta käsin noin
puolentoista tunnin turistijunaretkellä, joka kiertelee upeiden maisemien keskellä
mineraalipuistossa.
Lopuksi vierailemme Napoleonin San Martinon kesähuvilalla, jonka rakentamista hän
innolla seurasi lyhyen karkotuksensa ajan. Iltapäivä vapaata auringon- ottoon ja uimiseen.
Yhteinen illallinen hotellissa.
Toskanan mineraalikukkulat – Volterra – Lucca
Aamiaisen jälkeen matkaamme autolautalla mantereelle Piombinoon, jonka lähellä oli
myös ainoa etruskien rannikolla sijaitseva kaupunki Populonia, tärkeä rautamalmin
sulatuskeskus.
Koko etruskikansan vaurauden pohjalla olivat Toskanan länsiosassa sijaitsevat mineraalirikkaudet, joille alkoi olla kysyntää kreikkalaisten ja foinikialaisten Välimeren kaupan
maailmassa. Tiemme kulkee toista tuhatta metriä kohoavien kukkuloiden halki
kiemurrellen vihreissä luonnonmaisemissa kohti
Larderelloa ja sen ympärillä levittäytyvää ´Pirun laaksoa´.
Vulkaaniset rikkihöyryt inspiroivat Dantea Jumalaisen näytelmän Helvetin maisemia.
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Jatkamme avarien viljapeltojen keskellä etruskivallan pohjoisimpaan keskukseen
Volterraan, jonka rikkautena ovat ainutlaatuiset alabasteri-esiintymät. Alabasterin
merkitys myös etruskeille oli tärkeä, josta dokumentoi merkittävä ja laaja Guarnaccin
Etruskimuseo.
Lounaan jälkeen jatkamme noin puolentoista tunnin ajomatkan päähän
Toskanan aristokraattisimpana keskuksena pidettyyn Luccaan ja majoitumme aivan
kaupunginmuurin ulkopuolella sijaitsevaan hotelliimme **** ,4 yötä

Lucca
Tyrrhenan meren ja Apuan Alppien välimaastossa, kumpuilevien oliivilehtojen ja
viiniviljelysten keskellä sijaitseva kaupunki on onnistunut säilyttämään yhtenäisen
keskiaikaisen ilmeen lähes 5 km pitkän renessanssiajalta peräisin olevan
kaupunginmuurinsa sisällä, Italian yhdistymiseen saakka itsenäisenä Suurherttuakuntana.
Napolenon asemasta myös Luccassa kertoo hänelle omistettu, sisarensa rakennuttama
keskusaukio.
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Aamiaisen jälkeen lähdemme kävelykierrokselle keskustan viehättäville
pikkukujille, joilla kohoaa toinen toistaan erikoisempia romaanisia kirkkoja.
Pylväiden koristamat kirkkofasadit ja kellotornit edustavat tyypillistä pisalaisluccalaisarkkitehtuuria 1100/1200-luvulta.
Lounaan jälkeen siirrymme Luccan vauraalle maaseudulle, jonka lukuisat puutarhoiden
ympäröivät villat kertovat vanhojen aristokraattisten sukujen ja Luccan
vauraudesta. Vierailemme maineikkaisimpiin kuuluvista yhä yksityisomistuksessa olevassa
Villa Torrigiani di Camiglianossa 1500-luvulta.
Torre del Lago di Puccini – Pisa
Aamiaisen jälkeen lähdemme säveltäjämestari Giacomo Puccinin jalanjäljille Versilian
rannikolle. Puccini syntyi vuonna 1858 Luccan vanhassa keskustassa. 1800/1900luvun vaihteessa hän rakennutti viehättävän kodin pienen Lago di Puccinin rannalle.
Siellä syntyivät hänen pääteoksensa Manon Lescaut, La Boheme, Madame Butterfly, La
Fanciulla del West ja keskeneräiseksi jäänyt Tourandot.
Jatkamme vajaan puolen tunnin ajon päähän Pisaan katsomaan lopuksi maailman
Ihmeiden aukiota, jolla kohoavat valkoisin marmorilaatoin päällystetty tuomiokirkko,
kastekappeli sekä edelleen kallellaan oleva kellotorni.
Iltapäivä ja ilta vapaata Luccassa
Carrara
Luccan pohjoispuolella lähes pariin tuhanteen metriin kohoavien Apuan
Alppien sydämessä sijaitseva Carrara on maailman marmorituotannon keskus.
Carraran keskusaukion katukiveys on tietysti myös marmoria!
Vierailemme kuvanveistäjä Carlo Nicolin vuonna 1863 perustamassa
marmoripajassa, jonka perilliset jatkavat yhä esi-isien ammattia.
Vierailumme jälkeen jatkamme kiemurtelevaa tietä pitkin ylöspäin
n. 600 metrin korkeuteen Colonnatan marmorilouhoksille, jossa myös Michelangelo
työskenteli kuukausikaupalla. Nautimme pikkukylän marmoripiazzan laidalla olevassa
ravintolassa maistuvan lounaan, jonka jälkeen palaamme Luccaan.

Lucca-Tarquinia-Roma
Aamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan takaisin Tyrrhenan rannikkoa seuraavaa
moottoritietä ja Via Aureliaa. Saavumme keskipäivän tienoilla Tarquinian
etruskikaupunkiin. Lounaan jälkeen vierailemme aikataulun salliessa kuuluisimmissa
etruskihaudoissa, joiden hienot seinämaalaukset kertova 2500 vuoden
takaista kulttuurista. Lounaan jälkeen jatkamme suoraan Fiumicinon lentokentälle
Lähtö Finnairin reittivuorolla AY 1764 klo 19.45 Helsinkiin, jonne saavutaan

klo 00.05 ( +1).
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2140/2-hengen huone/henkilö
260/1h -hengen huoneen lisämaksu

Finnairin suorat lennot Helsinki –Rooma– Helsinki, turistiluokassa
majoitus matkaohjelmassa mainituissa hotelleissa
buffet aamiainen hotelleissa
matkaohjelmassa mainitut ruokailut viineineen, 7 ateriaa
matkaohjelmassa mainitut bussikuljetukset, retket sekä sisäänpääsymaksut
Silja Tuomisen opaspalvelut
lentokenttäverot sekä arvonlisävero

Tämän matkan toteuttavat CWT Kaleva Travel ja Matka-Rasila Oy yhteistyössä.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
Vastuullinen matkanjärjestäjä CWT Kaleva Travel.

