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GRP SOMERPALO / TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT 
 

VILLA ARCADIO JA CARMEN VERONAN ARENALLA 
2.–6.9.2019; 4 yötä / 5 päivää 

Kauniille maisemille, italialaisille herkuille ja kiireettömälle tunnelmalle on helppo menettää sydä-
mensä. Villa Arcadio on suomalaisen omistajansa Jaana Nakarin suurella sielulla ja tinkimättömällä uu-
rastuksella rakentama hurmaava hotelli. Vieraat kokevat olevansa täällä kuin kotonaan, niin lämmin on 
vastaanotto. Pienen hotellin ravintola on varsin arvostettu ja tasokas, ja tilan omilta mailta tulevat niin 
kasvikset, yrtit, kananmunat kuin oliivit ja marjatkin. – Garda-järven ympäristö tarjoaa matkailijalle toi-
nen toistaan mielenkiintoisempia tutustumiskohteita viinitarhoista idyllisiin rantakaupunkeihin.  

2.9. ENSISILMÄYKSET MAHTAVIIN MAISEMIIN 
Aikainen kokoontuminen ja lähtö tilausajokuljetuksella 
Helsinki–Vantaalle, jossa lähtöselvityksen ja turvatarkas-
tuksen jälkeen nautimme aamiaisen. Finnairin suora lento 
Helsinki–Milano klo 08.00–10.05.  
Saavuttuamme Milanoon lähdemme tilausajokuljetuksella 
kohti Gardaa ja Villa Arcadiota. Matkalla pysähdymme 
Lombardian maakunnassa sijaitsevalla Franciacortan alu-
eella.  

Seutu on erityisen tunnettu puna- ja kuohuviinien 
tuotannosta. Viiniköynnökset ovat kasvaneet mineraa-
lipitoisessa maaperässä jo vuosisatoja. Alueella viljel-
lään yleisimmin Chardonnay-rypälelajiketta.  

Meillä on mahdollisuus arvioida tuottajien taitoja vieraillessamme eräällä viinitilalla suolapaloineen.  
Matka jatkuu kohti Salòa. Perillä Villa Arcadiossa majoitumme ja tutustumme hotelliin ja sen viehättäviin 
terasseihin ja puutarhoihin. Omaa aikaa, kunnes kilistelemme kuohuvalla ensimmäisen yhteisen iltamme 
kunniaksi ja nautimme yhteisen tuloillallisen lumoavan kauniissa puutarhassa Garda-järven maisemia 
ihaillen.  
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3.9. GARDONE RIVIERA JA ANDRÉ HELLERIN PUUTARHA 
Aloitamme päivämme kenties aamu-uinnilla ja maukkaalla, run-
saalla aamiaisella. Aamiaisen jälkeen menemme bussilla lähellä 
sijaitsevaan Gardonen pikkukaupunkiin ja käymme viehättävässä 
botaanisessa André Hellerin puutarhassa. Täällä yhdistyvät kas-
vit, kukat ja taide. Puutarha on aiemmin tunnettu nimellä (Art-
hur) Hruskan kasvitieteellinen puutarha. Päivän aikana lounas. 
Täältä jatkamme Gargnanoon kaupunkiin, jossa käymme haus-
kan herra Giuseppe Gandossin yksityisessä ja ihastuttavassa sitruunatarhassa.  
Paluu Salòon, loppupäivä omaa aikaa Villa Arcadiosta nauttien. 

4.9. VERONA JA BIZET´N OOPPERA CARMEN 
Aamiaisen jälkeen omaa aikaa Villa Arcadiossa tai vaikka Salòn 
kaupungissa kävellellen. 
Iltapäivällä nautimme maukkaan lounaan Villa Arcadiossa.  
Myöhemmin iltapäivällä lähdemme Veronaan, johon tutustumme 
jalkaisin. Näemme Julian parvekkeen ja Giuseppe Garibaldin 
patsaan.  

Giuseppe Garibaldi, syntymänimeltään Joseph Marie Gari-
baldi oli italialainen nationalisti ja Italian yhdistäjä. Hän 
osallistui jokaiseen suurempaan taisteluun Italiassa kolmen 
vuosikymmenen aikana ja taisteli sekä Euroopassa että Etelä-
Amerikassa. Garibaldi nousi ensimmäiseksi kansainväliseksi 
vallankumoussankariksi ja oli aikoinaan ehkä maailman kuu-
luisin mies. Häntä kunnioitetaan etenkin Italiassa.  

Veronassa on vielä mahdollista ostaa jotakin pientä purtavaa tai 
lasillinen viiniä lämpimässä illassa ennen kuin menemme 
Arenalle nauttimaan George Bizet´n oopperasta Carmen. 
Oopperaesitys alkaa illalla klo 21.00, joten paluu Villa Arcadioon on yöllä. 

5.9. ISOLA DEL GARDA  
Aamiainen. Puolilta päivin kävelemme alas Salòn kaupunkiin, 
josta menemme veneellä upealle, Cavazza-Ferrari-Borghese –su-
vun omistamalle Isola del Gardalle. Saarella on upea palatsi 
sekä kaunis puutarha. Nautimme täällä maukkaan välipalan 
upeita maisemia ihaillen. 
Salòon palattuamme omaa aikaa vaikka tuliaisostoksiin.  
Läksiäisillallistamme Villa Arcadiossa säestävät hyväntuuliset ja 
tunnelmalliset musiikkiesitykset tummuvassa illassa. 

6.9. HYVÄSTIT ITALIALLE 
Aamiainen. Aamupäivän aikana nautimme vielä viime hetken 
maisemista ja Villa Arcadion tunnelmista, kunnes pakkaamme 
tavaramme ja lähdemme kohti Milanon lentokenttää.  
Lounaan nautimme matkan varrella Bergamon kaupungissa. Iltalento Suomeen Milano-Helsinki klo 19.00–
22.55. Tilausajokuljetus Turkuun.  
 
Arrivedercí! 
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FAKTATIEDOT MATKASTA: 
Matkakohde: Salò, Italia, Villa Arcadio 

Ajankohta: 2.–6.9.2019  

Hinta:  à 1.590 € (väh. 25 hlöä)  

Hintaan sisältyy kaikki tämä: 
• tilausajokuljetus Turusta Helsinki-Vantaalle m/p 
• Finnairin lennot Helsinki–Milano m/p turistiluo-
kassa  
• 4 yöpymistä Villa Arcadiossa**** jaetussa 2 h huoneessa aamiaisineen 
• Jaana Nakarin (matkanjohtaja-oppaan) palvelut Italiassa  
• sisäänpääsyt ohjelman kohteisiin 
• yksi kevyt lounas viineineen, yksi lounas ja kolme illallista, ilman ruokajuomia 
• tasokkaat tilausajokuljetukset ohjelman mukaan Italiassa 

Hinta ei sisällä: 
• muita kuin yllämainittuja palveluita 
• ruokajuomia 
• matkavakuutusta 
• oopperalippua, katso alla kohta ”lisämaksusta” 

Lisämaksusta:  
• majoittuminen 1 hengen huoneessa. Ilman huonetoveria majoittuvan on maksettava yhden hengen 
huoneen lisämaksu, ilmoitetaan tarvittaessa. Rajoitettu määrä 1 hengen huoneita. 
• oopperalippu esitykseen 4.9., paikka hintakategoriassa 2, selkänojallinen numeroitu paikka à 110 € 

Sitovat ilmoittautumiset 15.2. mennessä Eija Ketolalle ilmo.tsso@gmail.com tai puh. 050 528 1783 (ma-pe 
klo 10–18). Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! 

Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä toimi-
tus- tai palvelumaksuja eikä laskutuslisää. Hinnat sisältävät verot.  

Hinta à 1.590 € edellyttää väh. 25 osallistujaa. Mikäli osallistujamäärä jää alle sen, hinta ilmoitetaan vah-
vistetun osallistujamäärän mukaan. Ennakkomaksu: 300 €/hlö plus oopperalipun hinta à 110 € erääntyy 
minimiosallistujamäärän ilmoittauduttua matkalle, loppulasku n. 6 viikkoa ennen matkan alkua matkanjär-
jestäjän laskulla. 

Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento -tai majoitusvarauksien ym. palveluiden muu-
toksista veloitamme 100 € / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut. 
Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Kon-Tiki Tour-
sista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentovero-
kustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.  
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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 kuluttajavi-
raston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia mat-
kailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuk-
sellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen 
sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matka-
varauksen yhteydessä. 

 
Ystävällisin terveisin 
 
Kon-Tiki Tours Oy 
 
 
 
Anne Kajander 
puh. 045 1242003  


