
  

 

Eläkeliiton Keski-Suomen piiri,  
Desenzano del Garda 24. – 28.4.2020 

Matkaohjelma 

Italian suurin järvi, Gardajärvi, on hyvin monipuolinen matkakohde. Sen alueelta löytyy huvipuistoja ja rantoja, 

patikka- ja kiipeilyreittejä, kilometreittäin pyöräteitä ja rohkeille riittää laineita purje- ja surffilaudan alle. 

Mukavuudenhaluisille kuvankauniit maisemat tarjoavat hienon taustan rentouttavalle lomalle ja kulttuurinälkäisille 

elämyksellisiä päiväretkiä läheisiin kaupunkeihin kuten mm. Veronaan. Gardajärven tunnetuimmat kaupungit ovat 

Riva del Garda, Sirmione, Desenzano, Bardolino, Garda ja Malcesine, mutta järven ympäriltä löytyy myös lukuisia 

muita pittoreskisiä viehättäviä kyliä oliivi- ja sitruunalikööritiloineen.  

 

Lentoaikataulu / Finnair: 
24.4.2020 Jyväskylä – Helsinki   05:50 – 06:35  AY290 

24.4.2020 Helsinki – Milano  08:00 – 10:05  AY1751 

28.4.2020 Milano – Helsinki 19:00 – 22:55  AY1756 

28.4.2020 Helsinki – Jyväskylä 23:40 – 00:25  AY289 

Lentoaikataulu sitoumuksetta. Ajat ovat paikallisia aikoja. Italiassa kello on tunnin Suomen aikaa jäljessä. 

 

Perjantai 24.4.  – tervetuloa Italiaan! Franciacortan viinialue   
Suosittelemme saapumaan Jyväskylän lentoasemalle tuntia ennen koneen lähtöä.    

Finnairin lento AY290 lähtee klo 05:50 ja saapuu Helsinkiin klo 06:35. Koneenvaihto. Lento AY1751 lähtee Helsingistä klo 

08:00 ja saapuu Milanoon klo 10:05. Suomalainen opas on ryhmäämme vastassa tuloaulassa. Lentokentältä lähdemme 

kohti Italian suurinta järveä, lago di Gardaa. Matkan varteen osuu Franciacortan viinialue, joka sijaitsee Brescian kaupungin 

lähistöllä Milanosta itään. Alueen viinit ovat saaneet maailman laajuisesti tunnustusta ja Franciacortan kuohuviini on 

palkittu maailman parhaimpiin kuuluvaksi. Pysähdymme viinimaistiaiselle ja lounaalle paikalliselle maatilalle, jossa 

valmistetaan alueen puna- ja valkoviinejä sekä Franciacorta kuohuviiniä. Ennen lounasta tutustumme tilan kanttiinaan, 

jossa kuulemme hieman viinin valmistuksesta. Lounaan ohella maistelemme myös tilan viinejä. Perille Desenzano del 

Gardalle saavuttuamme majoitumme Bonotto*** -hotelliin. Ilta vapaa.  

 

Lauantai 25.4.  – Järvikierroksella Garda tutuksi   
Aamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle bussilla Sirmioneen, joka on tyylikäs kylpyläkaupunki Gardajärven 

eteläosassa. Teemme pienen kävelykierroksen Sirmionen kapeilla kujilla ja sen jälkeen otamme yksityisveneen Salon 

kaupunkiin nauttien veneretken aikana upeista järvimaisemista. Tämän jälkeen jatkamme bussilla suomalaisen Jaana 



  

 

Nakarin omistamaan kauniiseen, entiseen luostariin rakennettuun Villa Arcadio hotelliin, jossa nautimme lounaan 

juomineen.  

Villa Arcadiosta matkamme jatkuu edelleen bussilla järven länsirantaa ns. sitruunarivieraa pitkin Riva del Gardan 

kaupunkiin, jossa teemme lyhyen pysähdyksen. Paluumatka tapahtuu itärantaa, oliivirivieraa, pitkin ohi pienten, 

viehättävien italialaiskylien. Pysähdymme Malcesinessa, joka on suosittu lomanviettokylä huikean Monte Baldo -vuoren 

suojassa järven rannalla. Malcesinesta palaamme illansuussa takaisin Desenzanoon. 

Ilta vapaa. 

 

Sunnuntai 26.4. – Vapaapäivä  
Voit nauttia omatoimisesti Gardan hienoista maisemista ja vilkkaan lauttaliikenteen avulla vierailla järven rannalla olevien 

pikkukaupunkien tunnelmasta. 

tai 

Antica Pila Vecian riisitila ja lounas -lisämaksullinen retki 
Aamiainen hotellissa. Tämän päivän voit viettää omien mieltymystesi mukaan tai halutessasi voit lähteä lisämaksulliselle 

riisitila retkelle. Lähtö tilausbussilla kohti Isola della Scalan aluetta, joka on tunnettu riisinviljelystään ja kuuluisista rissotto 

ruoista. Kaupungissa järjestetäänkin syksyisin todella tunnettu riisitapahtuma, jonne saapuu näytteilleasettajia joka 

puolelta Italiaa. Tutustumme yhteen historiallisimmista riisinviljelytiloista, jossa riisiä on viljelty jo viiden sukupolven ajan. 

Näemme vuosisatoja vanhan tilan rakennukset ja ympäröivät riisipellot sekä tutustumme paikallisen oppaan johdatuksella 

riisin käsittelyn eri vaiheisiin. Lopuksi nautimme yhteisen risottolounaan (sis alkupalat, 3 erilaisen risoton maistelun, riisistä 

valmistettu jälkiruoka sekä juomat) tilan kodikkaassa ravintolassa. Paluu takaisin itapäivällä hotelliin. Ilta vapaata aikaa. 

Lisämaksullisen retken hinta on 89 euroa/hlö ja edellyttää min 30 henkilön ryhmää. (40 hengen ryhmä 77€). 

Maanantai 27.4. – Verona ja show cooking illallinen 

Aamiainen hotellissa. Tämän päivän retki vie meidät Veronaan, joka tunnetaan Romeon ja Julian kotikaupunkina, mutta 

myös kesäisin järjestettävistä oopperajuhlistaan. Tutustuminen kaupunkiin alkaakin juuri  Piazza Bra’lta, jonka laidalla 

kohoaa roomalainen amfiteatteri L’Arena, Veronan oopperajuhlien näyttämö!  Piazzan laidalla on lukuisia katukahviloita ja 

–ravintoloita, joissa on mukava istahtaa vaikkapa kahville. 

Piazza Bra’lta kuljetaan kävelykatu Via Mazzinia pitkin yrttitorille, Piazza Erbelle, jossa nimensä mukaisesti on päivittäin 

vihannes-ja hedelmätori. Aukion laidalla on rakennuksia eri aikakausilta. Viereisellä Piazza Signorilla sijaitsee Veronaa 

keski-ajalla hallinneen Scala-suvun asuin- ja hallintorakennukset ja suvun pieni, romaanistyylinen kotikirkko, Santa Maria 

Antica. Kierros päättyy Julian parvekkeelle; Shakespeare sijoitti surullisromanttisen rakkaustarinansa tapahtumat juuri 

Veronaan! Tämän jälkeen paluu hotelliin ja omaa aikaa. Illalla lähdemme yhteiselle jäähyväisillalliselle. Ravintolassa 

ryhmälle näytetään tuorepastan valmistus ja tutustumme myös aidon italialaisen ragu lihakastikkeen ja tiramisun 

valmistuksen saloihin. Nautimme illallisen edellä mainittujen lisäksi pääruoan sekä ruokajuomina vesi ja ¼ pl Valpolicella 

Classico superior viiniä. 



  

 

 

Tiistai 28.4. – Milano ja kotia kohti!   
Aamiainen ja huoneiden luovutus, jonka jälkeen lähdemme hotellista kohti Lombardian maakuntaa ja Milanoa. Kaupunkiin 

saavuttaessa teemme kierroksen ensin bussilla ja sitten kävellen. Tutustumme Milanon tärkeimpiin  nähtävyyksiin ja 

samalla kuulemme sen historiasta ja nykypäivästä. Ydinkeskustassa näemme Visconti-suvun marmorista rakennuttaman 

tuomiokirkon, Duomon, joka edustaa puhtainta goottista tyyliä Pohjois-Italiassa (ei vierailua sisällä). Viktor Emanuelin 

galleriakäytävää pitkin kävelemme La Scala-teatterin aukiolle, jossa näemme maailman ehkä kuuluisimman oopperatalon. 

Yhteinen lounaan nautimme keskustaravintolassa. 

Lounaan jälkeen hieman vapaa-aikaa kunnes jatkamme Milanon Malpensan lentokentälle. 

Finnairin lento AY1756 lähtee klo 19:00 ja saapuu Helsinkiin klo 22:55. Koneenvaihto. Lento AY289 lähtee Helsingistä klo 

23:40 ja saapuu Jyväskylään klo 00:25.     

 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Edellyttää vähintään 40 henkilön ryhmää.              

Ohjelma edellyttää normaalia liikuntakykyä. 

 

 

Toivotamme antoisaa matkaa! 

 

 

    

Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot Jyväskylä-Helsinki-Milano-Helsinki-Jyväskylä  

* 1 laukku ruumaan maksimi 23 kg ja 1 käsitavara maksimi 8 kg 

* Lentokenttäverot ja -maksut, arvonlisävero 

* Majoitus 4 yötä kahden hengen huoneessa, buffet-aamiainen 

* 24.4. kuljetus Milanon lentokentälä Gardajärvelle hotelliin,  

  matkalla viinitilavierailu, lounas viinejä maistellen    

* 25.4. järvikierros ja lounas ruokajuomieen 

* 27.4. Verona ja illalla show cooking illallinen 

* 28.4. kuljetus Gardajärveltä Milanon lentokentälle, matkalla Milanon 

  kaupunkikierros ja lounas ruokajuomineen 

* Ohjelma suomenkielisen oppaan johdolla 



  

 

Lisämaksusta * Yhden hengen huoneen lisämaksu 205 EUR/henkilö 4 yötä  

*  * 26.4. riisitila retki sis lounas ruokajuomineen hinta 89 euroa/hlö edellyttää min 30 

henkilön ryhmää 

* Muut mahdolliset palvelut 

     Suosittelemme kattavan matkavakuutuksen hankkimista.  

  

 

 

HOTELLI 

Hotelli Bonotto*** 

Hiljattain remontoitu 3 tähden hotelli idyllisessä Desenzano del Gardan järvenrantakaupungissa. 

Osoite: Via A. Gramsci, 40, 25015 Desenzano del Garda +421 2 599 85 111 

Internet: https://www.hotelbonottodesenzano.it 

Huoneet:  Huoneissa on kylpy/suihku, wc, hiustenkuivain, TV, puhelin, WiFi-yhteys, minibaari, talletus,  

ilmastointi ja lämmitys. 

Yleiset tilat: Hotellissa on aulabaari ja lukusali, aamiaishuone, jossa myös kattoterassi, hissi. 
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