
 
 

 

                MARTTOJEN PUUTARHAMATKA POHJOIS-ITALIAAN 

                                                27.04.-04.05.2020 

 
Kevään matka tarjoaa paljon upeita elämyksiä: 

Lago Maggioren maalaukselliset saaret ja Lago di Comon loisteliaat huvilat. 

Kukkaloiston Villa Taranton upeassa puutarhassa ja jännityksen alppijunalla 

matkustettaessa jylhissä vuoristomaisemissa. 

Lombardian riisitilalla kokkauksen ja Piemonten viinitilalla viinien maistelun. 

Aperitiivin nautiskelun Milanon tyylikkäässä Galleriassa ja railakkaan vappujuhlan 

lauluineen hauskassa ravintolassa. 

 
27/04 MAANANTAI 

Kone laskeutuu Milanon Malpensan kentälle, jossa on vastassa tuttu oppaamme Ursula Saarikoski 

Satriano ja tilausbussi. Ajamme mielenkiintoiselle riisitilalle, jossa tilan johtaja tutustuttaa meidät 

vankkureilla tilan maihin ja kertoo riisin viljelyksestä ja riisilajeista. Sitten kokkaamme risottoa 

Ursulan ystävättären Dorianan opastuksella ja syömme herkullisen tervetuloaterian paikallisine 

viineineen. 

Illaksi ajamme hotelliimme Stresaan Lago Maggioren rannalle, jossa huonejako ja illallinen. 

www.hotelroyalstresa.com 

 

 

28/04 TIISTAI 

Leppoisa aamu uinteineen ja aamiaisineen. Myöhemmin lähdemme veneellä tutustumaan 

kauniiseen historialliseen Villa Taranton puutarhaan, joka on kuuluisa juuri tämän vuoden ajan 

kukkaisloistostaan. Omakustanteinen välipala/kahvitauko viehättävässä puutarhassa ennen kuin 

palaamme viettämään loppupäivää Stresaan. Illallinen hotellissa. 

http://www.hotelroyalstresa.com/
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A7x9UnaBag1Vu3IAk4tHDwx.;_ylu=X3oDMTBtdXBkbHJyBHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmw-/RV=2/RE=1426971394/RO=10/RU=http:/www.tripadvisor.it/LocationPhotos-g187843-Lake_Maggiore_Lombardy.html/RK=0/RS=X98JhjDQbX5N7zTSpk1xs0tm3j8-


 

29/04 KESKIVIIKKO 

Tänään seilaamme taas veneellä. Käymme katsomassa nimensä arvoisen Isola Bellan, jossa on 

Borromeo-suvun komea palatsi, erikoisesti koristeltu huvimaja ja kaunis puutarha. Seuraavaksi 

tutustumme maalaukselliseen kalastajien saareen, Isola dei Pescatori, jossa aikaa kävellä kapeita 

kujia ylös alas, tehdä tuliaisostoksia ja/tai nauttia välipalaa viihtyisällä terassilla järven rannalla. 

Iltapäiväksi palaamme Stresaan. Illallinen hotellissa. 

 

30/04 TORSTAI 

Heti aamiaisen jälkeen lähdemme tilausbussilla koko päiväksi Lombardian pääkaupunkiin 

Milanoon, jossa myös juhlimme illalla vapun aattoa. Muotikaupunki tarjoaa upeita nähtävyyksiä, 

joihin tutustumme yhdessä. Visconti-ja Sforza-herttuoitten komea linna 1300-luvulta. Yksi 

vanhimmista kristityistä kirkoista, Chiesa di Sant’Ambrogio, joka on omistettu Milanon 

suojelupyhimykselle ja ensimmäiselle piispalle. Mahtava tuomiokirkko Duomo, jossa lähes 4000 

pastasta sisällä ja ulkona. Milanon salongiksi kutsuttu katettu Galleria muotiliikkeineen ja 

kahviloineen ja kuuluisa oopperatalo La Scala. 

Vapaata aikaa kierrellä kävellen Milanon muotikaduilla Via Monte Napoleonilla ja Via della Spigalla 

shoppailemassa ja tutustumassa Via Spadarilla tyylikkäisiin ruokakauppoihin. 

Ennen illallista nautimme aperitiivit arvokkaassa historiallisessa Savinin ravintolassa Galleriassa, 

josta siirrymme kävellen hauskaan kellariravintolaan runsaalle vappuaaton illalliselle. Siellä 

ystävämme Paolo hauskuttaa meitä lauluillaan ja mekin saamme laulaa omia vappulauluja. 

Myöhäinen paluu nukkumaan hotelliimme Stresaan. 

 

01/05 PERJANTAI 

Aamu-uintia, aamiaista ja lepoa koko päivä edellisen pitkän retken, kävelyn ja juhlinnan jälkeen.  

Vappupäivän illallinen hotellissa. 

 

02/05 LAUANTAI 

Aamiaisen jälkeen lähdemme junalla sisämaahan alppimaisemiin. Matkustamme ensin 

Domodossolan kaupunkiin. Sieltä jatkamme matkaa pikkujunalla, joka puksuttaen ajelee melkein 

pihojen läpi vuorten rinteillä. Santa Marian alppikylästä kävelemme vuoristohissiasemalle ja 

hissillä nousemme melkein 2000 m korkeuteen La Pianaan. Maisemat ylhäällä ovat mykistäviä. 

Herkuttelemme vuoriston tyypillisellä ruualla: polentalla vahvan lihakastikkeen tai juuston kanssa 

ja Vin brùle, paikallinen glögi-viini sopii hyvin palan paineeksi. 

Myöhemmin iltapäivällä palaamme hissillä alas Domodossolaan. Sitten vielä isommalla junalla 

körryytämme takaisin Stresaan. Illallinen hotellissa. 

 

03/05 SUNNUNTAI 

Tänään matkaamme toiselle kuuluisalle alppijärvelle, Lago di Comolle. Ajamme bussilla Comon 

kaupungin rantaan, josta järvellä liikennöivällä laivalla seilaamme rannalta toiselle ihaillen suuria 

loistavia huviloita (mm. George Clooneyn). Vilkkaassa suositussa Bellagiossa, joka sijaitsee 

niemellä, pidämme omakustanteisen lounastauon. Seltä siirrymme laivalla pittoreskiin Varennan 

kylään toiselle puolen järveä. Iltapäivällä lähdemme bussilla paluumatkalle hotelliin, jossa 

illallinen. 



 

04/05 MAANANTAI 

Myöhäinen aamiainen. Sen jälkeen viemme matkalaukut bussiin ja lähdemme ajamaan 

jäähyväislounaalle Piemonten puolelle. Siellä on viihtyisä viinitila, jossa tilan isäntä kertoo meille 

viinin viljelystä ja hänen arvokkaiden viiniensä jatkojalostuksesta. Mahdollisuus ostaa tilalta 

tuliaisviinit kotimatkalle. Herkullinen pitkä lounas jäähyväispuheineen ennen kuin lähdemme 

ajamaan Malpensan kentälle. Finnairin iltalennolla matkustamme takaisin Helsinkiin. 

 

Arrivederci ihana Italia. 
 

Matkan hinta 1600,- (240,-lisämaksu 1-hengen huoneesta) 

Hintaan sisältyy: 

-Finnairin edestakaiset suorat reittilennot 

-majoitus Hotel Royalstresassa 7  

-ohjelman mukaiset ruokailut 

-tilausbussi tarvittaessa, juna-, laiva- ja vuoristohissimatkat 

-retket pääsymaksuineen 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin, mikäli sellaista tilanne vaatii. 

 

Hintaan ei sisälly hotellissa maksettava turistivero (1,30,-/yö) eikä matkavakuutus, joka 

ehdottomasti kannattaa ottaa. Huom! Paikkoja on rajoitetusti, enintään 30 hengelle. 

 

Ilmoittautumiset 18.12.2019 mennessä marja.kuuteri@martat.fi 

 

Ilmoittautumismaksu 200,- on maksettava 31/12/2019 mennessä ja kaksi muuta 700,- erää: 

30/01/2020 ja 30/03/2020. 

Tilille: Ursula Saarikoski/FIS Nordea IBAN FI7517623500018031 ”martat” 

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 

 

FINNISH ITALIAN SERVICE 

Via Mauro Macchi, 75 

20124 MILANO (Italia) 

Tel/Fax +39 02 669 08 25 

Cell. +39 335 35 64 78 

E-mail: usaarik@tin.it 

C.F: SRK MJT 44P45 Z109G 

P.IVA: 08674810968 
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