BELLA TOSCANA - KOE ITALIAN KAUNEUS & PYHYYS
Patikointimatka Via Francigena ja Rooma 10.-15.9.2018
”Tämä uutuusmatka on ainutlaatuinen elämys kokeneellekin Italian kävijälle.
Vaellamme ikivanhaa pyhiinvaellusreittiä läpi Toscanan hurmaavimpien maisemien.
Hiljennymme nauttimaan silmiä hivelevistä kukkuloista, tunnelmallisista
pikkukaupungeista ja tietenkin toscanalaisen keittiön antimista. Keho, mieli ja sielu
saavat kaikki aimo annoksen hyvää oloa. Tällä hyvinvoinnin huippumatkalla
keskitymme lataamaan niin fyysisiä kuin henkisiä voimia koko talveksi ja
teemme päivittäisiä mindfulnessharjoituksia. Matkamme lopussa annamme Rooman
vielä kietoa meidät taikaansa.
Lähde kanssani kokemaan jotain ainutlaatuisen hienoa!” Marika
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Matkaohjelma
10.9. ma | Kohti Roomaa, Toscanaa ja San Gimignanoa
Lähdemme aamulennolla kohti Roomaan ja saavumme
Fiumicinon lentokentälle aamupäivän aikana. Suomalainen opas
Mervi Kaskinen on meitä vastassa ja ajamme Toscanan
tunnettuun tornikaupunkiin San Gimignanoon. Ajoa on
lähemmäs 4h, mutta matkalla opas kertoo Italiasta ja myös Via
Francigenan historiasta. Pysähdymme lounaalle matkalla. San
Gimignanoon saavuttuamme, majoittaudumme hotelliin ja
hyvästelemme opas Mervin. Illallistamme yhdessä ennen
seuraavan
aamun
ensimmäistä
patikointimatkaa.
Majoitus: Hotel La Cisterna, San Gimignano
11.9. ti | San Gimignano – Colle Val d’Elsa 12km
Aamiaisen jälkeen, saamme oppaaksemme italialaisen,
englantia puhuvan pyhiinvaellusoppaan. Lähdemme vaeltamaan kukkulaista maastoa pitkin kohti Colle Val d’Elsaa,
jonka historiallisessa keskustassa aika tuntuu melkein pysähtyneen. Paksujen kaupunginmuurien suojissa
kiemurtelevat pikkuruiset kujat ja paikallisten osterioiden ovista kantautuu herkullisia tuoksuja. Yhteinen illallinen ja
keskustelutuokio seuraavassa majapaikassamme, Hotel Palazzo San Lorenzo
12.9. ke | Colle Val d’Elsa – Monteriggioni 16 km
Tänään edessä on yksi reitin kauneimmista pätkistä. Matkan varrella ihaillaan ulkoapäin Pieve di Stroven pikkuruista
kirkkoa ja Abbadia a Isolan luostaria. Päivän päämäärä on muurien ja tornien ympäröivä Monteriggionin kylä, joka
rakennettiin kukkulan laelle puolustamaan Sienaa. Yhteinen illallinen majapaikassa, Hotel Monteriggioni
13.9. to | Monteriggioni- Siena 20 km
Viimeinen vaelluspäivä kulkee Monteriggionista Sienaa
ympäröivän maaseudun tunnettuja valkoisia polkuja pitkin
keskiaikaiseen Cerbaian kylään. Cerbaiasta matka jatkuu edelleen
kohti Sienaa. Kaupunkiin saavutaan historiallisen Porta Camollian
kautta, joka oli Francigenan reitin perinteinen sisäänkulkuportti
Sienan kaupunkiin. Sienassa ihastelemme hevoskilpailuista
tunnettua Piazza del Campon aukiota. Juhlistamme vaelluksen
päätöstä yhteisellä illallisella majapaikassamme Hotel Porta
Romanassa
14.9. pe | kohti Roomaa
Lähtö hotellista varhaisen aamiaisen jälkeen bussilla kohti Roomaa (ajomatka n. 240 km). Roomaan saavuttaessa
nautimme yhdessä lounaan. Majoitumme Ludovici Palace hotelliin, lähelle Espanjalaisia Portaita. Hotellista käsin on
mukava lähteä itsenäisesti kukin oman mielensä mukaan tutkimaan Rooman historiallista keskustaa. Ostoskadutkin
ovat lähellä, eikä kävelymatka Vatikaaniinkaan ole pitkä. Via Francigenan päätepiste onkin Pietarinkirkko Vatikaanin
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alueella. Halutessaan jokainen voi tehdä omatoimisen retken sinne
tai muualle kaupungissa. Illallinen omatoimisesti, ravintoloita löytyy
lähistöltä paljon ja hotellin kortteliravintolakin on oikein mukava
vaihtoehto.
15.9. la | Kävelykierros Roomassa ja illaksi kotiin
Aamiaisen jälkeen pakkailemme tavaramme ja valmistaudumme
luovuttamaan huoneet. Ludovicin huoneiden luovutus on klo 11.00,
jonka jälkeen lähdemme tutustumaan kaupunkiin kävelykierroksella
tutun Mervi oppaan kanssa. Jokainen saa kuulokkeet, jotta mikään
selostus ei jää kuulematta. Rooman historia on valtava ja sitä voi
sisäistää vain pieninä palasina. Siksi kai ne kaikki tiet vievät
Roomaan – sinne on palattava takaisin. Varsinkin jos on nakannut
lantin Fontana di Treviin vierailunsa aikana.
Päivään jää vielä aikaa omatoimiseen lounaaseen ennen bussin noutoa hotellilta lentokentälle. Finnairin iltakone
lähtee 19.45 kohti Helsinkiä, jonne saavutaan heti puolenyön jälkeen.
Lennot

10.9. AY1761
15.9. AY1764

Helsinki – Rooma 07.50 10.15
Rooma – Helsinki 19.45 00.05+1

Tasokkaat majoitukset vaellusmatkan aikana:
10.-11.9. | 1 yö | Hotel La Cisterna, San Gimignano www.hotelcisterna.it
11.-12.9. | 1 yö | Hotel Palazzo San Lorenzo, Colle Val d’Elsa www.palazzosanlorenzo.it/
12.-13.9. | 1 yö | Hotel Monteriggioni www.hotelmonteriggioni.net
13.-14.9. | 1 yö | Hotel Porta Romana, Siena www.hotelportaromana.com
14.-15.9. | 1 yö | Hotel Ludovici Palace, Rooma http://www.ludovisipalacehotel.com/en/
Matkan hinta

1790 € / hlö jaetussa 2h-huoneessa
260 € / 1h-huoneen lisämaksu

Maksuehto

Varausmaksu 300 e varauksen yhteydessä, varauksen yhteydessä
Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkan alkua

Hinta sisältää
• Finnairin reittilennot Helsinki – Rooma - Helsinki lentoveroineen
• Tulokuljetus San Gimignanoon suomalaisen oppaan johdolla
• Majoitukset yllä mainituissa majapaikoissa, 2h-huoneissa
• Laukkujen kuljetukset hotellista seuraavaan vaelluksen aikana
• Englantia puhuva italialainen vaellusopas Via Francigena -reitillä
• Kuljetus Sienasta Roomaan
• Opastettu kaupunkikävely Roomassa lähtöpäivänä
• Lähtökuljetus lentokentälle
• Ruokailut:
10.9. lounas agriturismo Orvieton lähellä
10.9. illallinen hotellilla ruokajuomineen
11.-13.9. aamiaiset ja illalliset hotelleilla ruokajuomineen
14.9. Roomassa lounas ruokajuomineen
15.9. hotelliaamiainen
• Marika Borgin matkanjohtajuus ja hyvinvointiluennot matkan aikana
Lisämaksusta
• 1h-huoneen lisämaksu
• etukäteen varatut istuinpaikat lennoille 40 €/hlö/menopaluu
Ryhmästä poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien ym. palveluiden muutoksista
veloitamme 100 € muutoskulut / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut.
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Suosittelemme, koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtaista matkavakuutusta peruutusturvalla.
Lisätietoa matkan maksamisesta luottokortilla ja sähköpostiin lähetettävä lasku
Sähköpostin liitteenä .pdf muodossa lähettyy ennakko- ja loppulasku. Samaan sähköpostiin liittyy myös linkki, jota seuraamalla
voi matkan maksaa verkkokaupan puolella. Verkkokaupassa matkan voi maksaa luottokortilla (Visa, MasterCard, Diners tai
Amex) tai verkkopankin kautta. Veloituksesta ei tule erillistä palvelumaksua.

Hinnat perustuvat 19.12.2017 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin sekä minimi 18 hengen ryhmään. Pidätämme
oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oikeuden Kon-Tiki Toursista
riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään
matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) noudattaen 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 saa
tiedot matkan laskun liitteenä ja verkkosivuillamme www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
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