
     ROOMA  
opastettu matka 23.-27.2.20 (su-to)! 

 
Kulttuuristaan ja historiastaan tunnettu Rooma on kaupunkikohteiden klassikko.  
Tämä seitsemälle kukkulalle rakennettu historiallinen kaupunki suorastaan vilisee 
tunnettuja nähtävyyksiä. Ikuinen kaupunki on myös alati muodikas matkakohde.  

Lähde opastetulle matkallemme tutustumaan tähän viehättävään kaupunkiin. 
Voit valita itsellesi  Rooman  päiväretkistä sopivimman 

tai voit lähteä vaikka kaikille. Käydä niissä kohteissa, jotka kiinnostaa. 
Retket tehdään julkisilla kulkuneuvoilla ja jokainen maksaa 

matkat ja sisäänpääsymaksut sen mukaan missä käy.   

Rooma- asiantuntija Heikki Jokinen mukana retkillä!   
Matkaohjelma: 

23.2. (su)   Lähtö oheisen aikataulun mukaan bussilla Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 

    Finnairin lento lähtee klo 16:25 ja saapuu Roomaan klo 18:50.    

    Bussikuljetus  hotelliin.  

 

24.2. (ma)   Hotelliaamiainen. Päivän teema: Kiertokävely ja kirkot/antiikin keskusta! 

 

25.2. (ti)   Hotelliaamiainen. Päivän teema: Vanhaa ja uutta taidetta! 

 

26.2.. (ke)   Hotelliaamiainen. Päivän teema: Renessanssia ja barokkia! 

 

27.2. (to)   Hotelliaamiainen: Aamupäivän teema: Galleria Borghese ja kotimatka! 

    Gallerian lähtevät luovuttavat huoneen klo 08:30 muut klo 12:00. 

    Bussikuljetus lentoasemalle klo 14:30. 

    Lento Roomasta lähtee klo 19:45 ja Helsinkiin saavutaan klo 00:20.    

    Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille. 
   

Matkan hinta   595 €/hlö 

   

Matkan maksu  Varausmaksu 200 €/ hlö viikon sisällä varauksesta.  

    Loppumaksu 10.1.2020 mennessä. 

 

Hintaan sisältyy  * bussikuljetukset lentoasemalle ja takaisin 

    * lentomatkat Finnairin suorilla lennoilla Helsinki-Rooma-Helsinki 

    * lennolla 1x käsimatkatavara (8 kg) ja 1x kirjattava laukku max 23 kg 

    * bussikuljetukset lentoasema-hotelli-lentoasema 

    * majoitus (4 yötä) keskustahotellissa 2 hengen huoneessa  

    * mannermainen aamiainen 

    * Rooman turistivero 

    * Matka-Merilän edustajana Heikki Jokinen - mukana Forssasta alkaen 

 

Hotelli Priscilla*** Sijaitsee historiallisessa keskustassa lähellä mm. Via Veneto, Villa Borghese, 

    Espanjalaiset portaat ja Trevin suihkulähde. 

    Osoite: Via Calabria 17/19, Roma puh. +39 06 42817602 

    https://ww.hotelpriscilla.it 

   

    Palvelumaksu 5 €/ varaus.   

    Jatkuu kääntöpuolella… 

  



 

 

Lisämaksusta   Huone yhdelle              110  €/4 yötä   

     Retket Roomassa: katso erillinen liite! 

 

Peruutus              Asiakkaan peruessa matkansa, noudatamme seuraavia erityisehtoja:  
                              Kun peruutus tapahtuu ennen 10.12.19: kulut 100 €/hlö.  
                              Kun peruutus tapahtuu ajalla 10.12.19.-10.1.20: kulut 250 €/hlö.  
                              Kun peruutus tapahtuu jälkeen 11.1.20: kulut 100% matkan hinnasta.  
                              Suositamme matkavakuutuksen sekä sen yhteyteen perutusturvan 
                              ottamista omasta vakuutusyhtiöstä heti matkavarauksen tehtyänne.  
                              Ennen matkan alkua tai matkan aikana sairauden tai tapaturman 
                              sattuessa matkanjärjestäjä ei enää suorita takaisinmaksa. 
 

Kohdetietoa  Aikaero Suomeen -1 h. Valuutta euro. 

 

Tiedoksi    Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti. 

    Sitovat ilmoittautumiset 10.12.19 mennessä. 

 

Bussiaikataulu  lähtö  paikkakunta   paluu (noin) 

    10:15  Vammala, la-asema  05:30 

    10:30  Kiikka, uimahalli      05:10 

    10:35  Pehula, tori    05:05 

    10:50  Huittinen, la-asema  05:50 

    11:05  Vampula, Op-pysäkki  05:30   

    11:20  Alastaro, R-kioski  05:10 

    11:30  Hirvikoski, apteekin pysäkki 05:00 

    11:40  Loimaa, Osuuspankki  04:50 

    11:55  Ypäjä, Pysäkin paikka  04:35  

    12:10  Jokioinen, S-market  04:20 

    12:25  Autokeidas (tauko)  03:00  

    12:40  Forssa, tilausajolaituri  02:50 

    13:20  Karkkila, la-asema  02:10  

    14:25  Hki-Vantaa lentoasema  n. 01:15 

    16:25  lento lähtee / saapuu  00:20 (28.2.) 

 

    Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa.  

    Katso laskusta ilmoittamasi lähtöpaikka ja pysäkki.   

    Bussimme kulkee ilmoitettujen pysäkkien kautta vain mikäli  

    niiltä on ilmoittautunut lähtijöitä.  

 

Varaukset   Matka-Merilä Oy 

    puh. 03-4335340 ja 040 5488 350 

    Kartanonkatu 4 

    30100 Forssa 

    www.matka-merila.fi 

    e-mail: matkatoimisto@matka-merila.fi  
 

 

 

 

 

http://www.matka-merila.fi/
mailto:matkatoimisto@matka-merila.fi


  
             ROOMA 2020: ANTIIKKIA JA NYKYPÄIVÄÄ 
Opastuksista Roomassa vastaavat asiantuntijat Heikki Jokinen, Kati Kivimäki ja Jani Mäkivalli!  

 

su 23.2. matkapäivä  
- siirtyminen lentokentälle Matka-Merilän aikataulun mukaan 

- lento Hki-Rooma 

- saapuminen hotellille, Hotel Priscilla 

- iltaruokailu hotellin ravintolassa 

ma 24.2. Kiertokävely ja kirkot/antiikin keskusta 
- kokoontuminen hotellin aulassa klo 9 

- ap: kävely Borghesen puisto-Espanjalaiset portaat-Piazza della Popolo-Via Corso-Fontana di Trevi 

- lounas 

- ip: vaihtoehtoiset ohjelmat A) kirkot: Santa Maria Maggiore-San Clemente-Lateraanikirkko (Jani); B) 

antiikin keskusta: Palatium-Forum Romanum-Colosseum (Heikki) 

- yhteinen päivällinen Il Tempio di Minervassa 

ti 25.2. Vanhaa ja uutta taidetta 
- kokoontuminen hotellin aulassa klo 9 

- ap: kävellen Borghesen puiston kautta A) Museo dell´arte moderna e contemporanea Rome, 

modernin taiteen museoon (Kati) tai B) Villa Giuliaan, etruskimuseoon (Heikki) 

- lounas 

- ip: MAXXI, nykytaiteen museo (Kati) 

- ruokailu MAXXIn ja Stadio Olimpicon maisemissa 

- Stadio Olimpico:mahdollinen Coppa Italian jalkapallopeli (jos AS Roma tai SS Lazio on mukana vielä 

välierävaiheessa), peli saattaa olla myös keskiviikkona 

ke 26.2.  Renessanssia ja barokkia 
- kokoontuminen hotellin aulassa klo 9 

- ap: siirtyminen kävellen ja ratikalla Pietarinkirkon aukiolle 

- Pietarinkirkko 

- Gianicolo-kukkula, Villa Lante, Villa Farnesina, Trastevere, Isola Tiberina 

- lounas 

- ip: Mars-kentän alue: Campo de Fiori, Piazza Navona, Pantheon 

- Palazzo Doria Pamphili ja/tai Palazzo Barberini (taidemuseoita) 

- ostoksia 

to 27.2. Galleria Borghese ja kotimatka 
- kokoontuminen ja huoneiden luovutus (ap:n retkelle lähtijät) klo 8.30  – muut klo 12:00 

- kävely Borghesen puistoon 

- Galleria Borghese 

- lounas hotellin lähistöllä 

- lähtö lentokentälle klo 14:30 hotellin luota 

- lento Rooma-Helsinki 

- kotimatka Matka-Merilän aikataulun mukaan 

 

 

 

 

 

 


