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   SoileToursin 30-vuotis juhlamatka Oopperan ystäville 
                                   La Scala Milanossa ja  Parman Verdi Festivaalit   9-13.10.2019  
 
Lokakuun upea oopperamatkamme vie meidät maailman ehkä kuuluisimpaan oopperataloon  
Milanon Teatro alla Scalaan sekä Verdi Oopperafestivaaleille!  
 

Matkalla mukana kulttuurivaikuttaja Aarno Cronvall ja oppaana Eliisa Niinimäki. 
 
Jo vuodesta 1778 ”La Scala” on ihastuttanut oopperan ja baletin ystäviä ja tarjonnut mitä upeampia elämyksiä. 
Pääsemme nauttimaan Donizettin oopperasta L’Elisir D’Amore heti matkan alussa.  
Vilkas muodin mekka Milano, Lombardian maakunnan rikas pääkaupunki on huippuunsa asti huoliteltu ja  
tarjoaa oopperan lisäksi paljon nähtävää ja koettavaa.  
Näemme mm. upean tuomiokirkko Duomon ja kauniin lasigalleria Vittorio Emanuelen. 
 

Milanosta matkamme jatkuu Donizettin kotikaupungin Bergamon kautta Emilia-Romagnan maakuntaan 
ja tunnettuun Parman kaupunkiin. Osallistumme jokavuotisiin Verdi Oopperafestivaaleille,  
mahdollisuus kuulla Verdin oopperoita sekä Parmassa että Bussetossa, Teatro Verdissä. 
  
Samalla tutustumme kauniiseen Parmaan sekä erityisesti Verdin elämään Villa Verdissä  
sekä Roncolen ja Busseton kylissä.   

  
 

1. päivä 09.10.2019 Keskiviikko: Saapuminen Italiaan  

Iltapäivä lento Aarno Cronvallin kanssa Helsingistä Milanoon, jossa opas vastaanottamassa ryhmän. 
Kuljetus Milanon keskustahotelliin ja majoittuminen. 
 

2. päivä 10.10.2019 Torstai: Tutustuminen Milanoon -  illalla L’Elisir D’Amore La Scalassa 

  
Aamiaisen jälkeen teemme opastetun kierroksen kävellen Milanon keskustassa.  
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Kierroksen aikana näemme ulkoapäin upean Duomon eli tuomiokirkon, Milanon kruunun jo monen sadan vuoden  
ajan, kävelemme Galleria Vittorio Emanueleen, niin sanottuun Milanolaisten olohuoneeseen ja ihastelemme gallerian 
kauniita mosaiikkeja. Galleria johtaa suoraan La Scala-aukiolle ja näemme ulkoapäin ehkä maailman kuuluisimman 
oopperatalon. Kierroksen aikana näemme myös Piazza dei Mercantin, Milanon keskiaikaisen keskustan sekä yhden 
Pohjois-Italian suurimmista linnoituksista, massiivisen Castello Sforzescon. 
 

Yhdistämme kierrokseen myös mielenkiintoisen La Scalan teatterimuseon, jossa ryhmä pääsee tutustumaan mitä 
erilaisimpiin antiikkisiin taideaarteisiin, kuuluisten säveltäjien historiaan jne.  
Moni tunnettu ”maestro” kuten Giuseppe Verdi, piti Scalaa kotinaan ja sen voimme aistia vierailun aikana.  
Yhteinen lounas päivän aikana, sekä hetki lepoaikaa.  
 
Illalla tapaaminen oppaan kanssa hotellin aulassa.  
Pieni aperitiivi ”Pavarotti Restaurant Museum” -baarissa ennen La Scalaa. 
Klo 21.00 alkaa Donizettin L’Elisir D’Amore, jossa tämän hetken tietojen mukaan esiintyy Vittorio Grigolo!  
Paluu oopperan jälkeen yhdessä hotelliin. 
 

3. päivä 11.10.2019 Perjantai:Donizettin Bergamon kautta Parmaan-Verdin I Due Foscari  

  
Aamiaisen jälkeen suuntaamme Parmaan. Matkan varrelle jää kuitenkin Gaetano Donizettin kaunis kotikaupunki 
Bergamo, jossa pysähdymme! Ajamme ensin Donizettin syntymäkotiin, joka sijaitsee aivan Bergamon yläkaupungin  
Cittá Altan muurien ulkopuolella. Donizetti syntyi köyhään perheeseen, jolla ei ollut musiikkitaustaa. 
Tutustumme ”maestron” syntymäkotiin, jonka kotitalo on tuonajan vaatimaton asumus, jossa vain muutama huone. 
 

Aamupäivän aikana tutustumme tarkemmin Bergamon vanhaan kaupunkiin, joka on oikea helmi!  
Viehättävä muurien ympäröimä kaupunki kukkulan päällä, täynnä pieniä katuja ja kujia, aukioita, kahviloita ja kauppoja. 
Vanhan kaupungin keskustassa sijaitsee Piazza Vecchia-aukio ja sen vieressä tuomiokirkon aukio ja Bergamon vanhan 
kaupungin suurimmat nähtävyydet: erittäin kaunis tuomiokirkko Duomo, Santa Maria Maggioren kirkko (jossa 
Donizettin hauta), ja pittoreskit Cappella Colleoni-kappeli sekä kastekappeli Battistero.  
Mahdollisuuksien puitteissa vierailemme myös Museo Donizettianossa, joka mielenkiintoinen käyntikohde, museossa 
on Donizettin elämästä tarinoita ja tavaroita, samoin huone, jossa Maestro kuoli.  
Nautimme yhteisen lounaan Bergamon vanhassa kaupungissa, viehättävässä Trattoriassa. 
Iltapäivällä matkamme jatkuu Parmaan, jonne saavumme myöhään iltapäivällä ja majoitumme hotelliin.  
 
I due Foscari Teatro Regiossa.  
Oopperan jälkeen kävely takaisin hotellille. 
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4. päivä 12.10.2019 Lauantai: Parma kaupunkierros  (Luisa Miller) 

Aamupäivällä teemme opastetun kävelykierroksen Parman keskustassa.  
Parma on roomalaisten perustama ja jo alkuajoistaan lähtien se on ollut rikas kauppakaupunki.  
Hallinnollinen keskus on rakennettu piazza Garibaldin ympärille, siellä ovat kaupungin vanhat hallintorakennukset, 
romaanistyylinen tuomiokirkko ja kastekirkko.  
Sisällä kastekirkossa näemme seinäpaneelit, jotka kuvaavat vuodenaikoja ja kuukausia.  
Maria Luisa, Napoleonin puoliso oli Parmassa erittäin suosittu ja alamaistensa rakastama hallitsija,  
hänen ajaltaan on peräisin Palazzo Pilotassa sijaitsevat Galleria Nazionale sekä Teatro Farnese.  
Näemme ulkoapäin myös Teatro Region, Verdifestivaalien pääesityspaikan.  
Kierroksen jälkeen yhteinen lounas Parman keskustaravintolassa.  
Loppupäivä omaa aikaa kierrellä keskustassa myös kauppoihin tutustuen.  
Valinnaisena oopperana illalla Verdin Luisa Miller. 
 

5. päivä 13.10.2019 Sunnuntai: Giuseppe Verdin kotiseutu -Arrivederci!  

  
Aamiaisen jälkeen sanomme hyvästit Parmalle, pakkaamme laukut bussiin.  
Lähdemme ensin tutustumaan Italian suurimman säveltäjän, Giuseppe Verdin kotiseutuun. 
Ajamme S.Agatan kylään, jossa sijaitsee Villa Verdi -huvila. Täällä Verdi asui toisen vaimonsa  
Giuseppina Strepponin kanssa suuren osan elämästään. He sisustivat kodin rakkaudella ja kierroksellamme  
villan huoneissa voimme hyvin eläytyä aikaan, jolloin Verdin pariskunta asui talossa.  
Huoneet ovat alkuperäisessä kalustuksessaan ja täälläkin lukuisat  esineet kertovat elävästi Verdien elämästä.  
Villan ympärillä on iso, rehevä puisto, johon Verdi itse toi maaillmanmatkoiltaan mm. puita. Villan yhteydessà pieni 
myymälä, jossa myytävänä mm. Verdin musiikkia. 
 
Sant’Agatasta ajamme Roncolen kylään jossa sijaitsee Verdin syntymäkoti (näemme kodin ulkoapäin.)  
Verdin vanhemmat pitivät täällä majataloa/ruokapaikkaa. Syntymäkodin vieressä on S. Michelen kirkko, jonka uruilla 
Verdi pikkupoikana soitti.  Roncole on muuten tunnettu myòs Giovanni Guareschi kotipaikkana: hän on kirjoittanut 
maailmankuulun ”Don Camillon”! Lounas klo 12.00 Roncolessa tyypillisessä trattoriassa ja lounaan jälkeen ajamme 
Malpensan kentälle, josta iltalento Helsinkiin. 
 

 
Lennot (Finnair) 
9.10.   klo 16.10-18.10 Helsinki-Milano, AY1755 
13.10. klo 19:00-22:55 Milano -Helsinki AY1756 
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Majoitukset 

HOTELLI WINDSOR**** Via G. Galilei 2 – 20124 Milano Tel. +39 02 6346 www.hotelwindsormilan.com 

  
Hotelli sijaitsee liikekeskustassa, lähellä uutta Milanon pilvenpiirtäjäaluetta ja Piazza della Repubblica-aukiota.  
Hotellissa kodikas, pieni ala-aula, aamiaishuone/ravintola, internetpoint. 
100 huonetta, joissa ilmastointi/lämmitys,  minibaari, tallelokero ja satelliitti-TV sekä internet- liittymä.  
Mahdollisuus valita joko villa-, höyhen- tai ortopedinen tyyny.  Buffet-aamiainen klo 07.00 – 10.30.  
 

HOTEL IBIS STYLES PARMA TOSCANINI***, Viale Toscanini 4,  43100  PARMA. tel. +39 0521 289141. www.ibis.com   

  
Nykyaikainen  hotelli keskustassa lyhyen kävelymatkan päässä keskustan nähtävyyksistä.  
48 tyylikkäästi sisustettua huonetta. Hotellissa baari, terassi,ravintola, wi-fi.  

 
 

 5- päivän matkan hinta: 2.195 € /hlö jaetussa kahden hengen huoneessa, yhden hengen lisä + 390 € 
 
Hintaan sisältyy: 
- lennot turistiluokassa veroineen 
- majoitus 2 h tai 1 h huoneissa  
- Aterioita 
   Aamiaiset 
  4 lounasta juomineen (vesi, viini ja kahvi) 
- kuljetukset yksityisbussilla  
- retket ohjelman mukaan sis. kuulokkeet ja sisäänpääsyn Scala museoon ja Villa Verdiin 
- suomalainen opastus koko matkan ajan Italiassa 
- oopperalippu Teatro Regio, I Due Foscari (1.kategorian paikat) 
- oopperalippu La Scala, L’Elisir D’Amore, (permantopaikat) 
- aperitiivi ennen oopperaa 
- alv 
 

Valinnainen oopperalippu, Luisa Miller-ooppera Parmassa, arvioitu hinta: 246 €/lippu 
Oopperan lipunmyynti alkaa myöhemmin.  
Oopperalippujen ennakkoon varaaminen välttämätöntä. 
 
         
Yleistä: 
Ns lähtökirje ja e-lentoliput lähetetään kotiin noin 1 kk ennen matkan alkua.  
Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen liitteenä. Ohjelma sitoumuksetta.   
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä SoileTours Oy  
puh. 09-4129344  Kirkkotie 116a, 02570 Siuntio      
www.soiletours.com  anne@soiletours.com   
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä Kuvi 40/89/MjMvU 
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995 

http://www.hotelwindsormilan.com/
http://www.ibis.com/
http://www.soiletours.com/

