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   Tosca oopperamatka Roomaan 16-19.6.2019 

 

Rooma - Italian pääkaupunki tunnetaan myös ”Ikuisena Kaupunkina” joka jokaisen tulisi kerran elämässään nähdä.  
Se on väkiluvultaan Italian suurin kaupunki ja sijaitsee Tiberjoen varrella. Rooma on lähes 3000 vuoden ikäinen ja 
sillä on pitkä historia Rooman valtakunnan,  katolisen kirkon, yhdistyneen Italian kuningaskunnan ja nykyisen Italian tasavallan 
pääkaupunkina. Roomassa on paljon nähtävää, kuten maailman suurin uskonnollinen rakennus Pietarinkirkko Vatikaanissa, 
Colosseum-amfiteatteri ja Forum Romanum, Pantheon, Espanjalaiset portaat, Trevin suihkulähde jne, jne.   
Monituhatvuotinen historia on jättänyt jälkeensä lukemattomia arkkitehtuurin ja taiteen mestariteoksia. 
 
Huippuhetki kesäkuun Rooman matkalla tulee olemaan Puccinin Tosca-ooppera Rooman Teatro all’Operassa, teatteri Costanzissa!   
Tervetuloa ikimuistoiseen Roomaan! 
 

 
 
Matkaohjelma 
 

16.6.2019 Sunnuntai    Tervetuloa Roomaan-Benvenuti!  
Suora aamulento Helsingistä Roomaan. Fiumicinon kentällä suomalainen opas Eliisa Niinimäki ja bussi vastassa ryhmää. 
Kuljetus Rooman keskustaan, jossa teemme noin tunnin kestävän kierroksen bussilla, näin saamme idean Ikuisesta 
Kaupungista jo heti saavuttuamme. Kierroksen aikana näemme bussista käsin mm. Colosseumin, Vatikaanin 
omistuksessa olevat kirkot S.Giovanni Laterani- ja Santa Maria Maggiore, nämä ovat katolisten tärkeitä 
pyhiinvaelluskirkkoja, liikennejärjestelyjen puitteissa ajamme myös Via Veneton alueelle, Tiber-joen rantaa pitkin,  
jossa sijaitsee mm. Castel S'Angelo-linna.  
Bussikierroksen jälkeen ajamme hotelli Torinoon, ja majoitumme noin klo 13.00 mennessä.  
Heti majoittumisen jälkeen kävelemme läheiseen ravintolaan, jossa nautimme yhteisen lounaan.  
Ilta vapaa aikaa.  
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17.6.2019 Maanantai   Vatikaani ja kävelykierros  
Aamiaisen jälkeen bussi hakee meidät hotellista, suuntaamme Vatikaaniin, jossa pääsemme tutustumaan mitä 
mittavimpiin taideaarteisiin. 44 hehtaarin suuruinen Vatikaanivaltio sijaitsee Roomaa halkovan Tiber-joen toisella 
puolen. Vierailemme maailmankuulussa Vatikaaninmuseossa, jossa esillä kuvanveisto- ja maalaustaidetta.  
Täällä on mm. renessanssitaiteiljoiden Raffaellon ja Michelangelon mestariteokset, joista suurin osa kuvaa Raamatun 
tapahtumia: mm.  Bolsenan ihme, Pietarin karkaaminen Mamertiinivankilasta ja Sikstiiniläiskappelissa Michelangelon 
työt Maailman luomisesta ja Viimeisestä tuomiosta. Vatikaaninmuseoista siirrytään Pietarinkirkkoon, joka on 
kristikunnan suurin kirkko. Kirkko on rikkaasti koristeltu marmorilla, maalauksilla ja veistoksilla. Tunnetuin veistos on 
Michelangelon 24-vuotiaana veistämä 'Pieta' eli Neitsyt Maria sylissään kuollut Jeesus.  Kirkko on alunperin rakennettu 
Pietarin haudan päälle. Pyhimksen sarkofagi on barokkityylisen alttarikatoksen alla. Kirkon kryptassa on monien paavien 
viimeinen leposija. Pietarinkirkon aukio on kaikkialta maailmasta tulevien pyhiinvaeltajien kokoontumispaikka, jonne 
tullaan kuuntelemaan paavin siunausta.  
 

Vatikaanin kierroksen jälkeen nautimme yhteisen lounaan läheisessä ravintolassa, jonne siirrymme rauhassa kävellen 
kohti Rooman vanhaa keskustaa ja lähdemme tutustumaan historiastakin tuttuihin nähtävyyksiin. Kävellen pääsemme 
näkemään suurten nähtävyyksien lisäksi pikkukujia ja katuja, kauniita palatseja ja ihastuttavia kahviloita. Tutustumme 
tietenkin keskustan päänähtävyyksiin, näemme mm. upean Trevin suihkulähteen, Espanjalaiset portaat, Pantheonin ja 
Piazza Navonan-aukion.  
 
Loppupäivä aikaa tehdä ostoksia ja nauttia roomalaisesta tunnelmasta!  
Paluu hotellille omatoimisesti tai oppaan kanssa.  
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18.6.2019 Tiistai   Toscan maisemat-illalla ooppera 

  
Tiistain pyhitämme Puccinin Tosca-oopperalle, joka on sijoitettu Roomaan! Lähdemme aamiaisen jälkeen joko kävellen 
tai julkista liikennettä käyttäen kohti Sant’Andrea della Vallen kirkkoa, joka tulee voimakkaasti esiin heti oopperan 
alussa. Ehkäpä voimme nähdä silmissämme kuinka Cavaradossi maalaa kirkossa… 
Kirkosta siirrymme kävellen Palazzo Farnese-palatsin läheisyyteen, näemme palatsin vain ulkoapäin koska se on  
Ranskan Suurlähetystön omistuksessa, eivätkä valitettavasti yksityisvierailut ryhmille ole mahdollisia.  
Palazzo Fernesesta kävelemme kohti Castel Sant’Angeloa, mahtavaa linnoitusta Tiber-joen toisella puolella,  
tämä linna on Toscan-oopperan traagisen loppunäytöksen paikkana.  
Kierroksen jälkeen nautimme yhteisen lounaan keskustaravintolassa, paluu hotellille omatoimisesti. 
 
Pieni lepohetki hotellilla, kunnes klo 19:15 lähdemme kävellen kohti Teatro Costanzia jossa Tosca alkaa klo 20:00. 
Oopperan jälkeen paluu hotellille kävellen oppaan kanssa.  
 

 

19.6.2019  Keskiviikko   Kotiinpaluu Frascatin ja Castelgandolfon kautta  
Aamupäivällä jätämme jäähyväiset Roomalle, pakkaamme laukut bussiin ja lähdemme oppaan kanssa ”kiertotietä” 
lentokentälle. Ajamme ensin Rooman eteläpuolella oleville viinikukkuloille, Castelli Romanin alueelle.  
Täällä on mm. Frascatin kylä, josta tulee yksi alueen tunnetuimpia viinejä. Reitti kulkee pienestä kylästä toiseen ylhäällä 
kukkuloilla ja maisemat ovat kauniit. Ohitamme Nemin ’mansikkakylän’ (Nemi on tunnettu mansikkaviljelyistään) ja  
pienet järven matkan varrella ja saavumme Castel Gandolfoon, jossa sijaitsee paavin kesäpalatsi.  
Nautimme yhteisen lounaan päivän aikana. 
Iltapäivällä matkamme jatkuu kohti Fiumicinon lentokenttää, josta iltalento klo 19:45 koti-Suomeen.  
Arrivederci Roma!  
 

Finnairin lennot   
16.6. Helsinki-Rooma klo 07.50-10.15       AY1761 
19.6. Rooma-Helsinki klo 19.45-00.05 +1  AY1764 

 
Majoitus  TORINO**** 

www.hoteltorinoroma.it 

      
Hyvä turistiluokan hotelli sijaitsee keskustassa, lähellä rautatieasemaa, oopperataloa ja metroasemaa. 
Hotellissa vastaanotto, baari, yleiset tilat, terassi ja kokoustila. 107 huonetta.  
Huoneissa satelliittitv, minibar, puhelin, lämmitys ja ilmastointi. Internetyhteys.  

 

http://www.hoteltorinoroma.it/
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Matkan hinta:  1.298 € /hlö jaetussa kahden hengen huoneessa, yhden hengen lisä + 70 € 
 
Hintaan sisältyy: 
-lennot turistiluokassa veroineen 
-majoitus 2 h tai 1 h huoneissa  
-oopperaliput 18.6. (permantopaikat) 
-ateriat, puolihoito 
  aamiaiset päivittäin 
  4 lounasta juomineen (vesi, viini ja kahvi) 
-kuljetukset yksityisbussilla  
-retket ohjelman mukaan (kuulokkeet) 
-paikallisoppaan opastus  
-suomalainen opas Eliisa Niinimäki ryhmän kanssa koko matkan ajan Italiassa 
-Alv 

 
         
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.soiletours.com/

