
 

 

   

Travellers´Club Finland      KARDINAALIEN JA YLHÄISTEN PUUTARHAT 23-29.4.2020  

  

Matka Roomaan ja sen ympäristön huviloihin kertoo meille kardinaalien, aateliston ja  
mesenaattien historiasta. Tällä matkalla tututkin paikat saavat uuden merkityksen  
FT Liisa Väisäsen opastuksella. Mikään näkemämme ei jää muinaiseksi muistomerkiksi  
vaan matkan aikana hahmottuu tapahtumasarjojen historiallinen ketju, joka muistuttaa  
meitä siitä, että kaikki liittyy kaikkeen eikä Antiikin aikainen Hadrianuksen huvila ole lopultakaan 
niin kaukana vaikkapa Mussolinin Roomassa asuttamasta huvilasta.  
Matkan aikana näemme myös paikkoja, joihin ei yksin matkaava pääsisikään. 

Tervetuloa hämmästymään ei vaan huviloiden loistosta ja maisemien kauneudesta vaan  
myös historian hämmästyttävistä tarinoista. 

1. päivä 23.4.2020  Helsinki-Rooma 

Saapuminen Rooman Fiumicinon kentälle Finnairin aamulennolla.  

Bussi vastassa ryhmää ja siirtyminen läheiselle Borgo Tragliatan tilalle, jossa lounas klo 12.00.  

Lounaan jälkeen siirtyminen Rooman keskustaan, jossa noin tunnin kestävä kaupunkikierros kokonaan 

bussilla, liikennejärjestelyiden puitteissa.  

Kierroksen aikana saamme hyvän yleiskuvan Rooman tärkeimmistä nähtävyyksistä, näemme bussista käsin 

mm. Colosseumin, Vatikaanin omistuksessa olevat kirkot S.Giovanni Laterani- ja Santa Maria Maggiore, 

nämä ovat katolisten tärkeitä pyhiinvaelluskirkkoja, liikennejärjestelyjen puitteissa ajamme myös Via 

Veneton alueelle, Tiber-joen rantaa pitkin, jossa sijaitsee mm. Castel S'Angelo-linna. 

Majoittuminen hotelli Ciceroneen noin klo 16.30 mennessä. 

Yhteinen illallinen hotellin ravintolassa. 

 

 

 

 

 



 

 

2. päivä 24.4. 2019  Villa Adriana ja Villa d’Este Tivolissa 

 

Noin klo 09.00 lähdemme bussilla hotellista kohti Tivolia (n. 30km).  

Tutustumme ensin Hadrianuksen huvilaan ja puutarhaan. Alue on suuri ja mielenkiintoinen,  

varaamme tähän vierailuun aikaa noin klo 13.00 asti.  

Vierailun jälkeen nautimme lounaan. 

Lounaan jälkeen n. klo 15.00 alkaen tutustumme mitä upeimpaan Villa d’Esten puutarhaan, joka on upea 

kokonaisuus patsaineen! Renessanssityylisen villan rakennutti 1500-luvulla kardinaali Ippolito d’Este. 

Arkkitehdeistä tunnetuin oli Pirro Ligorio, jonka käsialaa on villan upea puisto. Puisto on tyypillistä 

italialaista puutarha-arkkitehtyyria pensaineen, suihkulähteineen ja labyrintteineen.  

Villa d’Este kuuluu Unescon maailmanperintökohteisiin.   Vierailu kestää parisen tuntia. 

Palaamme Roomaan ja hotelli Cicerooneen noin klo 18.00/18.30 mennessä. 

Yhteinen Illallinen. 

 

3. päivä 25.4.2019: Lauantai pyhäpäivä Italiassa city tour kävellen ja lounas 
 

Vaihtoehtoisesti kaupunkikierros kokonaan kävellen. Kävely pikkuhiljaa hotellista kohti Rooman vanhaa keskustaan, 

Piazza Navonaa, Pantheonia ja päättyen Espanjalaisille portaille. Järjestys ja reititys oppaan kanssa, mukana 

paikallisopas. Kävelyä tulee useampi kilometri mutta näin kaupunkiin pääsee tutustumaan kaikkein parhaiten!  
 

Yhteinen lounas.  
 

Paluu hotellille omatoimisesti.  

Ilta vapaata. Omatoiminen illallinen. 



 

 

 

4. päivä 26.4.2019 Sunnuntai: Retki Viterbon alueelle: Villa Lante ja Villa Farnese 

 

Klo 08.00 lähdemme bussilla kohti Viterbon aluetta, päämääränämme on upea Villa Lante Bagnaian kylässä. 

Ajomatkaa noin 2h. Villa Lanten upea puutarha on yksi koko Italian mahtavimmista! Puisto valittiin Italian 

kauneimmaksi vuonna 2011. Villa on Italian valtion omistuksessa ja se on auki yleisölle viikolla tiistaista-sunnuntaihin 

(maanantaisin kiinni). Villa jakaantuu eri osiin ja eri palatseihin kuten myös puutarhaan on omat aukioloaikansa.  

Aamupäivän vietämme Villa Lantessa, nautimme sen jälkeen lounaan lähistöllä noin klo 13.30 aikaan.  

Lounaan jälkeen ajamme Villa Farnese-huvilaan joka sijaitsee Caprarolassa. Vierailu huvilassa ja sen 

puistossa, mikäli järjestyy aikataulun puitteissa vielä myöhemmin iltapäivästä. 

Palaamme Roomaan alkuillasta, viimeistään klo 19.00 mennessä.  

Yhteinen illallinen hotellin ravintolassa.  

5. päivä 27.4.2019: Maanantai: Vatikaanin puutarhat  

  

Aamiaisen jälkeen noin klo 09.0/09.30 bussikuljetus hotelli Ciceronesta läheiseen Vatikaaniin (vajaa 2km).  

Kierrämme paikallisoppaan ja Liisan kanssa puutarhoissa, rauhalliseen tahtiin valikoiden reitin.  

Puisto on todella suuri, joten valitaan kohteet ennakkoon. 

(Vatikaanissa menee helposti kolmisen tuntia, varsinkin jos halutaan käydä myös Pietarin kirkossa sisällä.) 

Lounas Vatikaanin läheisyydessä. 

Loppupäivä omaa aikaa, paluu hotellille omatoimisesti (ei bussikuljetusta).  

Ilta vapaata. Omatoiminen illallinen. 

 

 

 



 

 

6. päivä 28.4.2019: Tiistai: Villa Borghese-Galleria Borghese 

 

Aamiaisen jälkeen noin klo 09.30 bussi hakee ryhmän hotellista, ajamme tunnetun Villa Borghese- puiston reunalle, 

Galleria Borghese -huvilaan.  

Galleria Borghese on todellinen taiteen aarreaitta, joka antaa parastaan taiteen ja kulttuurin ystävälle.  

Omaa aikaa ja lounas omatoimisesti. 

Yhteinen jäähyväisillallinen. 

7. päivä 29.4.2019: Keskiviikko: Villa Torlonia  

 

Aamiaisen jälkeen noin klo 9.30 mennessä lähdetään bussilla Villa Torlonian alueelle. Vierailemme Torlonian 

museoissa, esim. Casino Nobilessa aikataulusta riippuen mahdollisesti myös Casina delle Civette-huvilassa  

(Pöllöjen talossa). Kiertelemme puutarhassa.  

Noin klo 14.00 nautimme lounaan lähellä Villa Torloniaa, hieman omaa aikaa kunnes klo 16.00/16.30 

siirrymme bussilla Fiumicinon lentokentälle. Finnairin lento Helsinkiin lähtee klo 19.45.  

 

Lennot 

23.4. klo 07.50–10.15 Helsinki-Rooma, AY1761 

29.4. klo 19.45–00.05 Rooma-Helsinki, AY1764 (+1) 

 

 

 

 



 

 

Majoitus: 

  

Hotel CICERONE, ****, www.alpitourworldhotels.it 

Via Cicerone, 55/c – 00193 Roma. Puh: + 39 06 35 76 

Sijaitsee keskustassa, Cola d`Rienzon sivukadulla, kävelyetäisyydellä Vatikaanista sekä Piazza Navonalta.  

Suuri, kansainvälisen tyylin liikemieshotelli, jossa avara aula, viihtyisä baari sekä aamiaissali (american buffet-aamiainen) 

ravintola. Pieni kuntosali. 292 huonetta, joissa kaikki mukavuudet (ilmastointi, tallelokero, satelliittitelevisio, wi-fi-yhteys).  

 

Matkan hinta: 2.469 €/hlö jaetussa kahden hengen Superior huoneessa 

Yhden hengen lisämaksu + 483 € 

 
Hinta sisältää:  
-Lennot turistiluokassa 
-Kuljetukset omalla bussilla 
- 6 yön majoitus 2h tai 1h hengen superior huoneissa 
-Aamiaiset  

-6 lounasta juomineen (tummennettuna ja kursiivilla ohjelmassa merkittynä)  

-4 illallista juomineen (tummennettuna ja kursiivilla ohjelmassa merkittynä) 

-Suomenkielisen oppaan Liisa Väisäsen, opastukset 

-paikallisoppaan missä pakollista 

-sisäänpääsyt Villa D’Esteen, Villa Adrianaan Tivolissa, Villa Farneseen Caprarolassa, Villa Lanteen, Vatikaanin 

Puutarhoihin, Villa Torlonian alueelle 

-Retket kuten ohjelmassa mainittu (sis. sisääpääsyt ja kuulokkeet) 

-Arvonlisävero 

 

Yleistä: 
Matkan hinta edellyttää min. 20 lähtijää.  
Matkalla on melko paljon kävelyä puistoissa ja puutarhoissa, jossa myös portaita. 
ns. lähtökirje ja e-lentoliput lähetetään kotiin noin 1 kk ennen matkan alkua.  
Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen liitteenä.  

Oikeudet mahdollisiin aikataulu/ohjelman muutoksiin pidätetään.  

 
Vastuullinen matkanjärjestäjä SoileTours Oy  
Kirkkotie 116a, 02570 Siuntio     puh. 09-4129344   
www.soiletours.com  anne@soiletours.com   
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä Kuvi 40/89/MjMvU 
Vakuus asetettu Suomen Kilpailu- ja Kuluttajavirastoon. 
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995 

http://www.alpitourworldhotels.it/
http://www.soiletours.com/

