Perttelin Kotiseutuyhdistyksen kevätretki 2016

Rooma ja Lazion alue 27.3.-3.4.2016
Sunnuntai 27.3.
Lähtö seuraavan aikataulun mukaan:
Kemiö, Arkadia klo 10.15
Kaarina, pikavuoropysäkki klo 11.00
Turku, la-as klo 11.15
Paimio, Nesteen pysäkki klo 11.45
Salo, ABC Piihovi klo 12.15.
Ajamme Helsinkiin, josta Norwegianin lento lähtee klo 15.55 kohti Roomaa, jonne saavumme klo 18.25.
Majoittuminen Hotel Degli Aranci **** ja yhteinen ruokailu.
Maanantai 28.3.
Aamiaisen jälkeen suomenkielisen oppaan kanssa kiertoajelu, jonka aikana nähdään keskeisimmät
Rooman nähtävyydet. Iltapäivällä tutustuminen muinaisen Rooman valtakunnan poliittiseen ja
taloudelliseen keskukseen Forum Romanumiin, suurimpaan amfiteatteriin Colosseumiin sekä Caracallan
kylpylöihin. Päivän aikana saadaan hyvä kuva antiikin ajan Rooman kukoistuksesta ja merkityksestä koko
läntiselle Euroopalle. Rooman historiallinen keskusta on UNESCOn maailmanperintökohde. Illallinen
hotellissa.
Tiistai 29.3.
Aamiaisen jälkeen lähdemme Vatikaaniin (UNESCOn maailmanperintökohde), jossa tutustutaan mm.
Pyhän Pietarin kirkkoon ja Vatikaanin museoon, joissa voimme nähdä monia taidehistorian merkittävimpiä
teoksia. Iltapäivän lopulla vapaata aikaa. Päivän aikana tutustutaan Rooman merkitykseen läntisen
kristikunnan keskuksena ja pyhänä kaupunkina. Yhteinen ruokailu hotellissa.
Keskiviikko 30.3.
Aamiaisen jälkeen lähdemme Rooman luoteispuolelle Cerveteriin ja Tarquiniaan, joissa tutustumme
roomalaisia edeltäneeseen etruskien kulttuuriin mm. necropoleissa (UNESCOn maailmanperintökohteita)
vierailemalla. Iltapäivän lopulla vapaata aikaa. Yhteinen ruokailu hotellissa.
Torstai 31.3.
Aamiainen hotellissa. Koko päivän retki Roomasta kaakkoon Montecassinon luostariin. Paluumatkalla
käydään myös Subiacon luostarissa. Tämän päivän aikana tutustumme länsimaisen luostarilaitoksen
syntyvaiheisiin ja pyhän Benedictus Nursialaisen (480-543) perintöön. Yhteinen ruokailu päivän aikana.
Perjantai 1.4.
Aamiaisen jälkeen lähdetään Roomasta itään Tivolin kaupunkiin. Siellä sijaitsevat mm. keisari
Hadrianuksen huvila-alue sekä myöhäisrenessanssinen palatsihuvila Villa d’Este puutarhoineen.
Molemmat kohteet ovat UNESCOn maailmanperintölistalla. Iltapäivän lopulla vapaata aikaa. Illallinen
hotellissa.
Lauantai 2.4.
Aamiaisen jälkeen lähdetään Rooman kaakkoispuolelle Castel Gandolfoon, jossa sijaitsee paavien
kesäasunto. Tutustutaan Frascatin alueen raikkaisiin viineihin paikallisella viinitilalla. Yhteinen illallinen
Rooman Trasteveressa.

Sunnuntai 3.4.
Aamiaisen jälkeen rannikolle Ostiaan, joka oli muinaisen Rooman vilkas satamakaupunki Tiber-joen suulla.
Käymme myös Lido di Ostiassa, joka on tämän päivän roomalaisten suosima kesänviettopaikka. Päivän
aikana nautimme yhteisen lounaan. Paluulento Norwegianin koneella Roomasta klo 19.15. Helsinkiin
saavumme klo 23.45, ajo kotiseuduille.

Matkan hinta on 1.390 € / henkilö + toimitusmaksu 15 € / henkilö
Hintaan sisältyy bussi- ja lentomatkat, majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa, puolihoito,
sisäänpääsymaksut, retket ja opastukset sekä matkanjohtajan palvelut.
Yhden hengen huonelisä on 275 €.
Matkan maksu:
290 euroa ilmoittautumisen yhteydessä ja loput 20.2.2016 mennessä
Perttelin Kotiseutuyhdistyksen tilille: OP FI1353350640009366
Matkanjohtajana toimii Jouni Elomaa.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Matkalle tarvitaan voimassaoleva passi tai poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti. Suosittelemme
matkavakuutuksen ottamista jo matkan varausvaiheessa.
Matkoillamme noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja sekä J. ja M. Launokorven erityismatkaehtoja.
J. ja M. Launokorven erityismatkaehdot
 matkan voi peruuttaa ilman erityistä syytä 40 vuorokautta ennen matkaa maksamalla
toimistomaksuna 80 €.
 39 vrk – 20 vrk ennen matkaa tehdystä peruutuksesta perimme 35 % matkan hinnasta.
 19 vrk – 10 vrk ennen matkaa tehdyistä peruutuksista perimme 65 % matkan hinnasta.
 alle 10 vrk tehdystä peruutuksesta perimme 100 % matkan hinnasta.
Mikäli matka peruutetaan odottamattoman ja vakavan tapahtuman johdosta, on asiakkaalla yleisten
valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka. J. ja M. Launokorvella on oikeus periä kohtuullinen
korvaus niistä ennakkoon maksetuista palveluista, joista ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. majoitukset ja
lennot)
Muuta huomioitavaa: matkalla tutustutaan moniin kohteisiin kävellen, joten hyvät jalkineet kannattaa ottaa
mukaan matkalle. Rahojen ja arvoesineiden kanssa kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta, Rooma on
tunnettu taskuvarkaistaan.
Lisätietoja matkasta & ilmoittautumiset
Perttelin Kotiseutuyhdistys
Harri Seppälä
040-5280407

