
             TOSCANA -FIRENZE -SIENA  
                      9.-13.10.20 (pe-ti) 

 
9.10. (pe)                Lähtö oheisen aikataulun mukaan bussilla Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 

           Finnairin lento AY1761 Helsinki-Rooma klo 07:50-10:15. Suomalainen opas on vastassa ja 
           matka jatkuu rannikkoa seurailleen Maremman alueen halki Sienaan.  
           Matkan varrella nautitaan yhteinen lounas. Majoittuminen hotelliin Sienan keskustassa.  
  

10.10. (la) Aamiaisen jälkeen tutustutaan Sienan keskiaikaiseen keskustaan ja sen nähtävyyksiin. 
   Erikoisen leiman kaupungin rakennuksille antaa ns. sienanpunainen väri - rakennukset on 

  tehty punatiilestä. Kierros alkaa Pyhän Domenikuksen kirkolta, josta kävellään pieniä kujia 
  pitkin Sienan keskusaukiolla, Piazza del Campolle.    

 Campo-aukion laidalla on kaupungintalo, Palazzo Pubblico ja Torre del Mangia-kellotorni.   
 Aukio tunnetaan kuuluisista Palio-hevoskilpailuista! Käydään myös upeassa goottilais-
 tyylisessä tuomiokirkossa, jossa sisällä erikoiset marmoriset lattiapaneelit.  

                      Kierroksen jälkeen lähdetään bussilla maalaislounaalle paikaliselle maaseutumatkailutilalle. 
 Iltapäivällä vieraillaan idyllisessä San Gimignanon pikkukaupungissa. Vanhat pienet kujat ja  
 lukuisat tornit luovat kaupungille tunnelmaa. Hetki vapaa-aikaa, jonka jälkeen paluu Sienaan.  

  
11.10. (su)  Aamiaisen jälkeen lähdetään Toscanan pääkaupunkiin Firenzeen. Retki tehdään paikallis-

 junalla ohi viliseviä maisemia ihaillen. Firenze on täynnä arkkitehtoonisesti ja historiallisesti 
 merkittäviä rakennuksia. Kierroksen aikana kuullaan kaupungin historiaa. Nähdään ulkoapäin
 marmorinen tuomiokirkon Santa Maria del Fioren sekä vieressä oleva kastekappelin ja 

  kellotornin. Keskustan aukiot, Piazza della Repubblica katukahviloineen ja Signorian aukio 
 lukuisine patsaineen kuuluvat kierrokseen sekä massiivinen Palazzo Vecchio, Firenzen 
 kaupungintalo. Käynti Ponte Vecchio-sillalla, kulta- ja hopeaseppien ”työpaikalla” päättää 
 kierroksen. Yhteinen lounas Firenzessä. Illaksi takaisin Sienaan.           
 

12.10.(ma)  Aamiainen. Päivän aikana tutustutaan Etelä-Toscanaan. Ensin pysähdytään kodikkaaseen
 Pienzan pikkukaupunkiin, jonka rakennutti aikanaan paavi Pius II.  

  Keskustassa on paljon liikkeitä, joissa myydään keramiikan lisäksi paikallisia gastronomisi
 herkkuja, kuten viinejä ja mainiota pecorino- vuohenjuustoa.  

  Yhteinen lounas Pienzan keskustassa. 
            Lounaan jälkeen matkataan muurien ympäröimään Montepulcianon pikkukaupunkiin  
  kukkulan laelle. Kaupungista avautuu upeat näköalat ympäröivälle maaseudulle ja 

 viiniviljelyksille, jossa tuotetaan maailmankuulua Nobile viiniä. Kaupungin sydän on Piazza 

 Grande –aukio, jonka läheisyydessä on mm. tuomiokirkko ja aatelissukujen kotipalatsit.  
  Il Corso kadun varrelle jäävät taas monet viehättävät pikkuputiikit.   

  Ennen paluuta Sienaan vieraillaan paikallisella viinitilalla ja tutustutaan viiniviljelmiin. 
 Kierroksen päätteeksi maistiaiset kolmesta tilan viinistä pecorino-juuston ja bruschetta-
 leipien kera. Paluu Sienaan n. klo 18:00 mennessä. 

 
13.10. (ti)  Aamiainen. Klo 08:45 Sienasta kohti Rooman lentokenttää. Pieni pysähdys matkan varrella.  
  Finnairin lento AY1764 Rooma-Helsinki klo 19:45-00:05. Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille. 

  
 

Matkan hinta 1165 €/ henkilö    2-hengen huoneessa 

  1325 €/henkilö     1-hengen huoneessa 



Hintaan sis. *bussikuljetukset ohjelman mukaan 
  *lennot Finnairin suorilla lennoilla Helsinki-Rooma-Helsinki 
  *lennolla 1 x käsimatkatavara (8 kg) ja yksi laukku ruumaan (max 23 kg) 
  *majoitus (4 yötä) Hotelli Minerva 2-hengen huoneessa aamiaisella  
  *matkan aikana neljä (4) lounasta  
  *viinitilavierailu ja maistiaiset (3 viiniä) 
  *suomalisen oppaan palvelut Rooman lentoasemalta alkaen koko matkan ajan 
  * Matka-Merilän edustaja matkalla mukana 

 
Maksu Varausmaksu 250 €/hlö viikon sisällä varauksesta. Loppumaksu 14.8.20! 
 
Minerva Hotelli  1 km Sienan keskustasta. Huoneessa myös ilmastointi, hiustenkuivain ja kahvinkeitin. 
  Osoite: Via Garibaldi, Siena     puh. +3905 77284474   www.minerva-siena.sienahotels.org 
 
Tiedoksi Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilötodistus. 
  Sitovat ilmoittautumiset 1.7.20 mennessä. 
  Aikaero – 1 tunti Suomen aikaan verrattuna. Valuutta on euro. 
 
Peruutus                Asiakkaan peruessa matkansa, noudatamme seuraavia erityisehtoja:  

                         Kun peruutus tapahtuu ennen 15.6.20: kulut 100 €/hlö.  
                         Kun peruutus tapahtuu ajalla 15.6.-8.7.20: kulut 250 €/hlö.  
                         Kun peruutus tapahtuu jälkeen 9.7.-8.8.20: kulut 75 % matkan hinnasta.  
                         Kun peruutus tapahtuu 9.8.20 jälkeen: 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. 
 

Bussiaikataulu  lähtö      paikkakunta    paluu (noin) 
 01:45          Vammala, la‐asema  04:50 
 02:00        Kiikka, uimahalli  04:35 
 02:05 Pehula tori  04:30 
 02:20 Huittinen, Härkäpakari 04:15 
 02:50 Alastaro, R-kioski 03:45 
 03:00  Hirvikoski, apteekin pysäkki  03:35 
 03:10 Loimaa, Osuuspankki  03:25 
 03:25  Ypäjä, Pysäkin paikka  03:10 
 03:40  Jokioinen, S‐Marketin piha  02:55 
 03:55  Autokeidas (tauko)  02:40 
 04:10  Forssa, tilausajolaturi  02:25 
 04:50 Karkkila, la‐asema  01:45 
 05:20  Nummela, la‐asema  01:15 
 05:50  Hki‐Vantaa lentoasema     noin  00:45 
 07:50 lento lähtee / saapuu  00:05 
 Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa. 
  

Varaukset:  Matka‐Merilä Oy        

 Kartanonkatu 4, 30100 Forssa 

 puh. 020-7890 460 tai 040-5488350 
 matkatoimisto@matka‐merila.fi        
 www.matka-merila.fi 
 

http://www.minerva-siena.sienahotels.org/
mailto:matkatoimisto@matka‐merila.fi

