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Ohjelma Pohjois-Italian Järvimaisemat ja Satumainen Sveitsi 2.-6.5.2017

02.05.2017 Tiistai COMOJÄRVI
08.10 – 10.05 lento Helsinki - Milano
Milanon/Malpensan lentokentälä on vastassa suomalainen opas. Matka kauniisiin järvimaisemiin alkaa,
ajamme upealle Comojärvelle, jossa majoitumme kahdeksi päiväksi Comon kaupunkiin. Majoittuminen
hotelliin ja lounas noin klo 13.00 hotellissa.
Iltapäivällä noin klo 15-17 tutustumme kävelykierroksella Comon nähtävyyksiin:
näemme Piazza Cavour-aukion ja sataman; Comon sydämen, piazza Duomon eli tuomiokirkkoaukion,
jonka laidalla on mahtava tuomiokirkko Duomo ja Broletto-palatsi, entinen kunnantalo 1200-luvulta ja
sen torni La Torre del Comune. Kävelemme keskustan kodikkaita pikkukatuja pitkin
Halukkaat voivat vielä nousta n. 700 metrin korkeudessa olevalle Brunate-vuorelle (hammasratajuna),
josta aukeaa kaunis näkymä Comojärvelle.

03.05.2017 Keskiviikko LUGANO JA SUKLAATEHDAS
Tänään retkeilemme Sveitsin puolelle Luganoon (n. tunnin ajomatka).
Lugano on tyylikäs, kansainvälinen pikkukaupunki San Salvatore-vuoren suojassa Lugano-järven rannalla
ja. Se tunnetaan myös yhtenä maailman tärkeimmistä pankkikaupungeista. Piazza Riforma-aukiolla on
mukava istahtaa kahviloihin katsomaan elämänmenoa tai pistäytyä kauppakujille, joissa
myydään tyypillisiä sveitsiläisiä tuotteita.
Sveitsi on perinteisesti tunnettu suklaanvalmistajana, niinpä vierailemme Luganon lähellä olevassa
suklaatehtaassa. Näemme museon, jossa on kerrottu suklaanvalmistuksen historiaa kuvin ja esinein.
Seuraamme myös suklaanvalmistusta ja vierailun päätteeksi on mahdollista ostaa suklaata
tehtaanmyymälästä.
Retken kesto n. 6 t
Yhteinen illallinen

04.05.2017 Torstai LAGO MAGGIORE/ STRESA JA ISOLA BELLA
Aamiaisen jälkeen lähdemme Comojärveltä kohti Lago Maggiore-järveä.
(Ajomatka n. 1,5 t.) ja saavumme viehättävään Stresaan, jonne majoitumme seuraavaksi kahdeksi
päiväksi.
Maisemat ovat ihastuttavat: luonto on täällä rehevää ja sinisenä kimaltelevan järven taustalla siintävät
Alppien huiput.Rantabulevardin varrella on kauniita, vanhoja hotelleja ja niiden takana Stresan kodikas
keskusta. Lounas hotellissa noin klo 12.30.
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Iltapäivällä noin klo 15-17 tutustumme Stresan tunnetuimpaan nähtävyyteen, Isola Bella –palatsiin ja
sen puistoon, joka sijaitsee n. 10 min. venematkan päässä Stresasta.
Palatsin rakennutti 1600-luvulla barokkityyliin Borromeo-suku. Teemme opastetun kierroksen sisällä
palatsissa, näemme sen juhlavat salit ja upeat koristeet ja maalaukset. Käymme myös ns. grottassa,
simpukoin ja järvikivin koristetussa luolassa, jossa Borromeot vilvoittelivat kesähelteellä. Palatsin
vieressä näemme puiston, jossa mm. kymmenelle terassille portaittain rakennettu pyramidi ja sen
koristeena patsaita ja koristepensaita. Puistossa on runsaasti erilaisia puita ja kukkia ja kaiken lisänä
ylväänä käyskentelevät valkoiset riikinkukot!

05.05.2017 Perjantai JUNA-LAIVARETKI ALPPIMAISEMISSA

Klo 10.30 lähdemme kävellen hotellista laivalaituria kohti, nousemme suureen järvilaivaan ja
istuudumme laivan ravintolaan lounaalle.
Samalla kun lounastamme voimme ihailla Lago Maggioren maisemia: ohitamme mm.
Borromeo-suvun saaret, Canneron linnan , Brissagon saaret sekä Asconan. Saavumme
Sveitsin puolelle, Ticinon kanttooniin, Locarnoon klo 14.30.
Locarnossa pidämme parin tunnin tauon.
Klo 16:49 matka jatkuu Locarnosta Centovalli (Sata laaksoa)- junalla vuorten yli
Domodossolaan. Maisemat ovat unohtumattomat, junareitti nousee n. 800 metrin korkeuteen
ja reitin varrelle jäävät laaksot, vuoret ja vihreät niityt! Saavumme Domodossolaan klo 18:36.
Klo 19.00 Domodossolasta bussikuljetus Stresaan (n. 1 tunti)
Laivamatka kestää n. 3, 5 t. Junamatka n. 2 t. Kokopäiväretki.
Yhteinen läksiäisillallinen Stresassa
06.05.2017 Lauantai KOTIINPALUU
Aamupäivä vielä vapaa-aikaa Stresassa.
Iltapäivällä klo 16.00 kuljetus Malpensan lentokentälle.
19.00 – 22.15 lento Milano - Helsinki
Hinta 1240,00 jaetussa kahden hengen huoneessa
340,00 yhden hengen huoneen lisämaksu

Hinta sisältää
- lennot Helsinki – Milano – Helsinki
- suomalaisen oppaan koko kiertomatkan ajan
- ohjelman mukaiset bussikuljetukset, tiemaksut, alvin
- Comon paikallisoppaan ja korvakuulokkeet, sis.pääsyn Duomoon
- vierailun suklaatehtaalla
- yksityisvenekuljetuksen Stresa- Isola Bella – Stresa
- sisäänpääsymaksun Borromeo-palatsiin ja pakollisen palatsioppaan
- laiva-junamatkan Locarno – Stresa, lounaan laivalla
- matkaohjelmassa mainitut ateriat

