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SEIJA SOMERPALO / TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT 

MADRID – TAITEEN JA TAPASTEN MEKKA 

 

3.10., keskiviikko  
Lähtö Turusta tilausajokuljetuksella Helsinki-Vantaan lentoasemalle, jossa 
lähtöselvityksen jälkeen nautimme lounaan. Norwegianin suora iltapäivälento Madridiin. 
Tuloaulassa oppaamme on meitä vastassa; lähtö tilausajokuljetuksella kaupungin 
keskustaan. Majoittuminen esim. Hotel Emperador**** aivan kaupungin keskustassa. 

Emperador sijaitsee aivan Madridin sydämessä vilkkaan Gran Vian varrella. Hotellissa 
on tunnelmallinen aulabaari, ravintola ja aamiaishuone, jossa buffet-aamiainen. 
Kokoustilat ryhmille. Yhteensä 232 huonetta, joissa suihku/kylpy, wc, 
hiustenkuivaaja, puhelin, tv, talletus, minibaari. Huoneissa kokolattiamatot.  

Tervetuloillallinen. 

4.10., torstai  
Aamiaisen jälkeen teemme opastetun, laajan kaupunkikierroksen, jolla saamme hyvän 
yleiskuvan tästä Espanjan lähes 4 miljoonan 
asukkaan pääkaupungista. 

Bussi kuljettaa meitä laajalla säteellä, 
jotta saamme kaupungista 
mahdollisimman hyvän ja kattavan kuvan. 
Reitin varrella näemme, miten Madrid on 
kasvanut ja levittäytynyt moneen 
suuntaan. Modernista siirrytään satoja 
vuosia ajassa taaksepäin – sinne, mistä 
kaikki alkoi. Kiertoajelun aikana 
tutustutaan ulkopuolelta Madridin 



 
 

  

 
 
 

Oy Kon-Tiki Tours Ltd   
 
100% suomalainen, yksityinen 
vastuullinen matkanjärjestäjä 

Fredrikinkatu 25 A 10 
00120 Helsinki 

  Linnankatu 13 a A 17 
  20100 Turku 

Puh. +358 (0)9 466 300        www.kontiki.fi 

Kitkantie 18 
93600 Kuusamo 

kuuluisimpiin ja tärkeimpiin nähtävyyksiin 
aina Prado-museosta Real Madridin 
jalkapallostadioniin. Historiallisten 
kortteleiden lisäksi näemme myös modernia 
Madridia, kuten CTBA:n eli Cuatro Torres 
Business Arean, Madridin osittain vielä 
rakenteilla olevan uuden liike- ja 
kongressikeskuksen neljä upeaa 
pilvenpiirtäjää. 

 

Kiertojaelun jälkeen tutustumme Prado–
museoon, Espanjan suosituimpaan nähtävyyteen, jossa on esillä yhteensä noin 6.000 
taideteosta, näiden joukossa mm. maailman merkittävimmän espanjalaisen 
maalaustaiteen kokoelma 1800-luvulle asti. Lisäksi esillä on loistava kokoelma 
flaamilaista ja italialaista taidetta. 

Museo sijaitsee uusklassista tyyliä edustavassa rakennuksessa, jonka arkkitehti Juan 
de Villanueva suunnitteli v. 1785 alunperin Luonnontieteen museoksi. Rafael Moneon 
suunnitelema laajennusosa avattiin yleisölle syksyllä 2007. Aikamatka jatkuu, kiitos 
Diego Velazquesin ja Francisco de Goyan taitavan pensselinkäytön! Molemmat olivat 
hovimaalareita, joiden tehtävänä oli maalata kuninkaallisia edestä, takaa, 
juhlatamineissa, metsästysasussa ja mitä ikinä tarpeelliseksi katsottiinkaan. 
Molempia silloin tällöin kyllästytti siloposkisten hovin herrojen ja rouvien 
kuvaileminen ja näin he maalasivat aina mahdollisuuksien salliessa myös kaikkea 
kadulla tavallisen kansan parissa tapahtuvaa. Siksipä Velazquesin ja Goyan tuotanto 
on erinomaista ajankuvausta kerjäläisistä kuninkaisiin; maalaukset kertovat samalla 
Euroopan kulttuuri- ja poliittisesta historiasta. Näemme lisäksi hollantilaisneron 
Hiero-nymos Boschin Himojen puutarha –triptyykin ja Rubensin Kolme sulotarta, 
kumpikin teos kerää sankan katsojamuurin. 

Päivän aikana lounas, paluu hotellille klo 17 mennessä, loppupäivä omaa aikaa. 

5.10., perjantai  
Aamiaisen jälkeen lähtö matkanjohtajamme 
kanssa kokopäiväretkelle Toledoon. Teemme 
kaupungissa kävelykierroksen ja käymme mm. 
Toledon katedraalissa. Päivän aikana yhteinen 
lounas ja aikaa ostoksiin. Keskustan 
pikkupuodeista voi tuoda tuliaisina esim. 
tyypillisiä paikallisia filigraanikoruja tai 
marsipaania.  

La Manchan pääkaupunki, Espanjan entinen 
maurilaisvaikutteinen pääkaupunki (v. 1561 
saakka) Toledo on eräs mielenkiintoisimmista 
tutustumiskohteista; se on rakennettu Tajo-joen laakson jyrkille rinteille. 
Historiallisen keskustan lukuisat palatsit, luostarit, Alcazar-linnoitus, kirkot ja muut 
vaikuttavat rakennukset tekevät Toledosta monumentaalisen kaupungin, jossa 
vierailu on yksi must-retkistä. – Toledossa sijaitsee Espanjan tärkein ja eräs 
kauneimmista goottilaisista katedraaleista, jonka sisällä tehtävän lähes 
tunnin pituisen tutustumisen aikana näemme mm hienot Greco-maalaukset. Santo 
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To-mén kappelissa on esillä El Grecon tärkein työ ”Herra Orgazin hautajaiset”. Ajan 
salliessa käydään vielä Pyhän Marian synagoogassa (Sinagoga de Santa María La 
Blanca). 

Kaupungin historia ulottuu yli kahden vuosituhannen taakse, sitä ovat vuorollaan 
hallinneet roomalaiset, visi-gootit, muslimit ja espanjalaiset. Kaupungissa on 
edelleen selvästi näkyvissä kolmen eri uskonnon – juutalaisuuden, kristinuskon ja 
islaminuskon – ja kulttuurin vuosisatoja kestänyt rinnakkaiselo, sen arkkitehtuurissa 
yhdistyy hienosti islamilainen, juutalainen ja eurooppalainen rakentaminen. 
Toledoon kannattaa tutustua rauhallisesti kävellen. Sen kapeilla mukulakivikaduilla 
voi aistia vuosisatojen historiaa ja nykypäivän tunnelmaa. Kukkulalle rakennettu 
kaunis pieni kaupunki vanhoine taloineen ja kujineen hurmaa kävijänsä. 
Kokonaiskuvan Toledon historiallisesta osasta saa parhaiten vastapäisen vuoren 
rinteellä olevan Parador-ho-tellin terassilta. – Toledo oli muinoin tunnettu 
miekoistaan, ja se on tänäkin päivänä veitsien ja muiden terästuotteiden 
valmistuksen keskus. 

Paluu Madridiin n klo 17 mennessä. Ilta vapaa. 

 

6.10., lauantai  

Hotellissa nautitun aamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle Aranjueziin ja 
Chinchoniin. 

Aranjuez sijaitsee Tajo-joen varrella noin 50 km Madridista etelään.  

Aranjuez oli kuninkaallisten 
kesänviettopaikka 1400-luvulta lähtien. Filip 
II rakennutti sinne kuninkaallisen palatsin, 
Pala cio Realin, jota Bourbon sukuiset 
kuninkaat laajensivat 1600-luvulla. Palatsin 
lukuisat kau-  
niit ja hyvin hoidetut puistot ovat otollisia 
nautinnolliselle kävelykierrokselle; Jardin del 
Parterreaa koristaa laaja patsaskokoelma, 
Jardin de la Isla on kuuluisa suihkulähteistään 
ja Jardin del Principe on englantilaistyylinen 
puutarha. Itse kaupunki on perustettu 1700-
lu-vulla. Aranjuezin alue kuuluu 
hedelmällisen maaperänsä ansiosta Espanjan maanviljelyn keskuksiin. Tärkeimmät 
tuotteet ovat parsa ja mansikat. Maaliskuusta lokakuuhun Aranjueziin kulkee 
viikonloppuisin Tren de Fresa eli mansikkajuna. Kyseessä on höyryjuna, jonka 
matkassa palataan 1900-luvun alun tunnelmiin. Ajan tyyliin pukeutuneet nuoret 
tarjoilevat matkustajille mansikoita, mistä juna on saanut nimensä.  

Chinchón on pittoreski ja romanttinen keskiaikainen kaupunki n. 45 km Madridista 
kaakkoon.  

Asukkaita tässä pikkukaupungissa on vajaat 6.000. Chinchónin Plaza Mayor, 
kaupungin keskusaukio, on kuuluisa kauneudestaan. Ensimmäiset aukion ympärillä 
olevista kolmikerroksisista taloista rakennettiin jo 1500-lu-vulla. Keskusaukio on 
historian saatossa toiminut näyttämönä niin kuninkaallisille juhlallisuuksille, 
uskonnollisille, poliittisille ja sotilaallisille tilaisuuksille kuin teatteri- ja 
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elokuvaesityksille ja 
härkätaisteluille. Yleisölle on 
löytynyt paikat mm. aukiota 
ympäröivien rakennusten 234 
parvekkeelta.  

Lounas päivän aikana Chinchonissa. 

Paluu Madridiin n klo 17 mennessä.  

Ilta vapaa. 

 

7.10., sunnuntai  

Hotellissa nautitun aamiaisen jälkeen lähdemme jalkaisin tutustumaan Madridin 
legendaariseen Barrio de las Letras-kaupunginosaan, eli ns. kirjainten kaupunginosaan. 

Barrio de las Letras on saanut nimensä siellä asuneiden Espanjan kulta-ajan 
merkittävimpien kirjailijoiden, runoilijoiden ja näytelmäkirjailijoiden, kuten 
Cervantesin, Quevedon ja Lope de Vegan mukaan. Alueeseen kuuluu useita eläväisiä 
kävelykatuja ravintoloineen ja kauppoineen sekä viehättäviä aukioita, kuten 
keskeinen Plaza de Santa Ana. Tutustumme alueella sijaitsevaan näytelmäkirjailija ja 
runoilija Lope de Vegan kiehtovaan 
kotimuseoon, jossa on mahdollisuus 
kurkistaa elämään Madridissa 1600-
luvulla ja syventää tuntemusta 
Espanjan historiasta ja sen kulttuurin 
uskomattomasta kukoistuksesta 1600-
luvulla. 

Kävelykierroksen jälkeen omaa aikaa 
Madridin laajasta tarjonnasta 
nauttimiseen ja ostoksille. 

Päivän päättää läksiäisillallinen tulisesta 
flamencosta nauttien. 

8.10., maanantai  

Take-away -aamupala hotellista mukaan, uloskirjautuminen ja aikainen kuljetus 
Barajasin lentokentälle. Suora Norwegianin aamulento Madrid–Helsinki klo 08.00–13.15. 
Kuljetus Turkuun lennon laskeuduttua. 

 

 

FAKTATIEDOT MATKASTA: 

Matkakohde: Madrid 
Matkan ajankohta: 3.–8.10.2018  
Matka hinta:  à 1.395 € (edell. 35 osallistujaa)  
 
Hintaan sisältyy kaikki tämä: 

• tilausajokuljetus Turusta Helsinki-Vantaan lentoasemalle m/p 
• lounas lähtöselvityksen jälkeen 
• Norwegianin suorat lennot Helsinki > Madrid m/p turistiluokassa 
• 5 yöpymistä 4* keskustahotellissa jaetussa 2 h huoneessa aamiaisineen 
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• suomenkielisen oppaan palvelut Espanjassa ohjelmassa mainituilla yhteisillä ohjelmilla (ei 
illallisilla) 
• Espanjassa kaksi illallista ja kolme lounas  ta ruokajuomineen 
• retket tilausajokuljetuksineen ohjelman mukaan tasokkaalla turistibussilla Espanjassa  
• sisäänpääsyt ohjelman mukaan 
• audioguide Pradossa, Toledossa ja Aranjuezin/Chinchónin retkillä 
• Espanjan turistivero 

 
Hinta ei sisällä: 

• muita kuin edellämainittuja aterioita, palveluita tai sisäänpääsyjä  
• matkavakuutusta 

 
Lisämaksusta:  

• majoittuminen 1 hengen huoneessa à 440 €/hlö. Ilman huonetoveria majoittuvan on 
maksettava yhden hengen huoneen lisämaksu 

Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei 
lisätä toimitus- tai palvelumaksuja eikä laskutuslisää. Hinnat sisältävät verot.  
Maksuehto:  Ennakkomaksu 300 €/hlö, eräpäivä sopimuksen mukaan. 
  Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkaa.  
HUOM! Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva 
henkilökohtainen matkavakuutus, joissa on vakuutusehtojen mukaan erikoismatkoissa 
kattava peruutusturva. 

 

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.   

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja 
kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) ja 
noudattaa 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 on saanut tiedot matkan varauksen yhteydessä. 

Vastaan henkilökohtaisesti matkanne sujuvuudesta sekä vastaan tietenkin mielelläni 
lisäkysymyksiinne. 
 

Ystävällisin terveisin 

 

Oy Kon-Tiki Tours Ltd 

 
 
 
Anne Kajander 
puh. 045 1242003 


