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Satukirjan maisemia Italiassa ja Sveitsissä 
 
Kuvankauniit maisemat toivottavat tervetulleeksi: Como-järvi, Lago Maggiore -järvi ja Stresan kylä, Isola  
Bella, Sveitsin Lugano ja Locarno. Unohtumattomia alppi- ja järvimaisemia, retkiä, hyvää ruokaa! 
 
Matka-ajankohta ja hinta: 26.- 30.4.2021 (ma-pe) 1.195 €/hlö 
 
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 145 €. Yksinmatkustavan on varattava yhden hengen huone. 
 
Hintaan sisältyy: 
 
* Turku – Vantaa lentokenttä – Turku tilausbussikuljetukset Jalobus/Grandell liikennöitsijä 
* Finnairin reittilennot Helsinki-Milano-Helsinki turistiluokassa veroineen 
* matkatavarat 1 x 23 kg ruumaan 
* lentokenttäkuljetukset sekä muut matkaohjelman mukaiset kuljetukset busseilla, junalla ja lautalla 
* majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa  
* hotelliaamiaiset, ohjelman mukaiset ateriat 2 x lounas ja 4 x illallinen 
* matkaohjelman mukainen retkiohjelma ja sisäänpääsymaksut 
* suomenkielisen oppaan palvelut 
* Italian turistivero 
 
Lentoaikataulu Finnair: 
 
Helsinki - Milano AY 1751 klo 08.00-10.05 
Milano - Helsinki AY 1756 klo 19.00-22.55  

  
 
Matkaohjelma (alustava): 
 
Maanantai 26.4.2021 
1.päivä: SAAPUMINEN JA COMOJÄRVI 
Saapuminen Malpensan lentokentälle, jossa bussi ja suomalainen opas vastassa ryhmää. 
Matka kauniisiin järvimaisemiin alkaa: ajamme ensin Comojärvelle, Comon kaupunkiin, jossa majoitumme  
kahdeksi päiväksi. Sisäänkirjautumisen jälkeen teemme pienen kävelykierroksen Comon keskustassa,  
näemme tuomikirkon aukion ja tärkeimmät ostoskadut. Kävelemme satamaan, josta nousemme linjalautan  
kyytiin. Teemme n. tunnin mittaisen risteilyn Como-Taremola-Cernobbio-Moltrasio-Torno-Como. Laivasta 
näemme eteläisen järven kauniita maisemia ja hulppeita järvenrantahuviloita, joista Comojärvi on kuuluisa. 



Loppupäivä omaa aikaa vielä tutustua Comon keskustaan ja sen nähtävyyksiin omatoimisesti tai halukkaat  
voivat vielä nousta n. 700 metrin korkeudessa olevalle Brunate-vuorelle (hammasratajuna), josta myös 
aukeaa kaunis näkymä Comojärvelle. Illallinen hotellissa. 

  
Tiistai 27.4.2021 
2.päivä: VILLA CARLOTTA JA LUGANO  
NB! Henkilöllisyyspaperit/passit mukaan! 
Aamiaisen jälkeen lähtö päivän retkelle Villa Carlottaan ja Sveitsin puolelle Luganoon. Ajamme kauniissa 
maisemissa rantatietä kohti Comojärven pohjoisosaa jossa sijaitsee upea historiallinen huvila Villa Carlotta. 
Järven rannalle 1600-luvun lopulla rakennetussa villassa on upeita veistoksia ja maalauksia sekä  
antiikkihuonekaluja. Villan ympärillä on upea puisto ja kasvitieteellinen puutarha lukuisine kasveineen ja  
kukkineen. Vierailemme villassa sisällä jä tämän jälkeen on mahdollisuus kierrellä puutarhassa kukkaloiston 
keskellä. 
Villa Carlottasta jatkamme Luganoon. Lugano on tyylikäs, kansainvälinen pikkukaupunki San Salvatore- 
vuoren suojassa, järven rannalla. Se tunnetaan myös yhtenä maailman tärkeimmistä pankkikaupungeista. 
Teemme pienen kierroksen keskustassa oppaamme johdolla. Piazza Riforma-aukiolla on mukava istahtaa 
kahviloihin katsomaan elämänmenoa tai pistäytyä kauppakujille, joissa myydään tyypillisiä sveitsiläisiä 
tuotteita. Paluu takaisin Comoon myöhään iltapäivällä. Illallinen hotellissa. 

    
Keskiviikko 28.4.2021 
3.päivä: MAGGIORE JÄRVI - STRESA JA ISOLA BELLA  
Aamiaisen jälkeen lähtö Comojärveltä kohti Lago Maggiore-järveä ja saapuminen viehättävään Stresan 
kylään noin 1,5 t ajomatkan jälkeen, jonne majoitumme seuraavaksi kahdeksi päiväksi. Maisemat ovat 
edelleen ihastuttavat:  luonto ja kukat kukkivat, sinisenä kimaltelevan järven taustalla siintävät Alppien 
huiput. Rantabulevardin varrella on kauniita, vanhoja hotelleja ja niiden takana Stresan kodikas keskusta. 
Majoittuminen hotelliin. Teemme pienen kävelykierroksen Stresan keskustassa, jonka jälkeen 
siirrymme venesatamaan, josta kuljetus yksityisveneellä Isola Bella-Saarelle. Tutustuminen Stresan  
tunnetuimpaan nähtävyyteen Bellan saareen ja saaren upeaan Borromeon palatsiin ja sitä ympäröivään  
puutarhaan. Bellan saari on  vain 10 min venematkan päässä Stresasta. Palatsin rakennutti  1600-luvulla  
barokkityyliin Borromeo-suku.  
Teemme opastetun kierroksen palatsissa, näemme sen juhlavat salit ja upeat koristeet ja maalaukset.  
Käymme myös ns. grottassa, simpukoin ja järvikivin koristetussa luolassa, jossa Borromeot vilvoittelivat 
kesähelteellä. Palatsivierailun jälkeen siirrymme omatoimisesti ihailemaan palatsin puutarhaa , jossa mm. 
kymmenelle terassille portaittain rakennettu pyramidi ja sen koristeena patsaita ja koristepensaita.  
Puutarhassa on runsaasti eri puulajikkeita, pensaita, kukkia ja kaiken lisänä ylväänä käyskenteleviä valkoisia  



riikinkukkoja! Paluukuljetus veneellä takaisin Stresan venesatamaan. Illallinen hotellissa. 

  
 
Torstai 29.4.2021   
4.päivä: JUNA-LAIVARETKI ALPPIMAISEMISSA  
Aamiaisen jälkeen kokoontuminen hotellin vastaanotossa ja lähtö kävellen Stresan laivalaiturille. 
Nousemme Stresan satamasta isoon järvilaivaan jolla matkaamme Sveitsin puolelle  Locarnoon. (matkan 
kesto n. 3 t.) Laivamatkan aikana  pääsemme ihailemaan Lago Maggiore-järven huikeita maisemia, rannalla  
olevia kaupunkeja ja kyliä. Nautimme laivalla myös  lounaan. (Lounas sisältää pastaa tomaattikastikkeen 
kera, sahramirisottoa, kanafileen TAI järvikalaa, perunoita, jälkiruuan, vettä ja espresson).  
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. Locarnossa pidämme pienen tauon, jonka aikana voi vaikka kierrellä keskustassa ja sen  
kauppakujilla, kaupat auki klo 16.00 saakka ja Manorin tavaratalo klo 17.00 saakka. 
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 takaisin Italian puolelle Domodossolaan, josta bussikuljetus Stresaan (n. 1 tunti)  
Laivamatka kestää n. 3,5t.   Junamatka n. 2 t. Kokopäiväretki.  Illallinen hotellissa. 
 
Perjantai 30.4.2021 
5.päivä: ORTAJÄRVI, VIINITILA JA KOTIINPALUU 
Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen hotellista. 
Tämän jälkeen, vielä ennen illan paluulentoa,  suuntaamme matkan viimeiseen vierailukohteeseen, 
Ortajärvelle. Pohjois-Italian suuria järviä huomattavasti pienempi, vähemmän kuuluisa tai suosittu Lago  
d'Orta on yksi kiehtovimmista. Järven intensiivisen sininen vesi, rantojen vihreät ja loivat rinteet ja  
miellyttävä, silmää hivelevä ilmavuus luovat aivan erityisen, ajassa säilyneen ilmapiirin, joka on rauhaisa ja  
pysähtynyt mutta kutsuva. Bussi jättää meidät vähän Ortan keskustan ulkopuolelle, josta jatkamme 
minijunan kyydissä keskustaan. Nousemme satamasta veneen kyytiin ja jo muutaman minuutin jälkeen  
nousemme maihin San Giulion saarella. San Giulion saarella on luostari ja pieni kirkko, alun perin perustettu 
jo 300-luvulla. 
Paluu veneellä Ortan keskustaan. Piazza Mozza -aukio esittäytyy meille täydessä loistossaan: se on kuin 
elegantti sali sinisellä järvellä historiallisine palatseineen ja pitkällä liikkeiden ja kahviloiden täyttämällä  
holvikäytävällä. Paluu minijunalla bussille. Matkamme jatkuu sopivasti lounasajaksi viintilalle Gattinaraan,  
tutustumme ensin viinintuotantoon ja tilan viinikellariin. Tämän jälkeen syömme runsaan lounaan, joka 
koostuu paikallisista herkuista. Lounaan aikana maistelemme tilan omia viinejä. 
Menuesimerkki: 
ALKUPALAT: 
Kylmiä leikkeleitä, juusto-purjopaistosta, peruna-sienikääryleitä, kurpitsamousse, appelsiinilla ja  
punapippurilla maustettuja kastanjoita 
ALKURUOKA: 
Toma-juustolla ja punaviinillä maustettua risottoa 
PÄÄRUOKA: 
Sahramilla maustettua maitopossun paistia, kypsennettyjä vihanneksia ja rosmariiniperunoita 
KOLMEA ERI JÄLKIRUOKAA 
Viinit: Maulet bianco/rosé, Nemesi rosso, Caplenga rosso, 1 plo per 4 henkeä 
Vesi, espresso 
Menu vaihtelee aina vuodenajan mukaan, koska tilalla käytetään aina kauden vihanneksia ja muita  



tuotteita. Lounaan jälkeen sanomme hyvästit Italian järville ja ajamme Malpensan lentokentälle, jonne 
saavutaan n.klo 16:30. Finnairin iltalento Helsinkiin lähtee klo 19:00. 
 
Hotellit: 
LE DUE CORTI****, Piazza Vittoria , 12-13, 22100 Como. Tel. +39 031 328 111. 
Rauhallinen hotelli Comon kaupungin keskustassa, n.1km Piazza Cavourilta. Hotellissa vastaanotto, baari,  
ravintola,lukusali, tv-huone, kokoustilat, parkkipaikka (pikkuautoille), autotalli. Hissi. Hotellissa 51 huonetta,  
joissa safety box, ilmastointi, minibaari, tv, puhelin. www.hotelduecorti.com 

 
  
Milan Speranza au lac *** / 2 yötä 29.-31.5.  
Piazza Marconi 9  
28838 STRESA  
Puh. +39 032 331190.  
www.milansperanza.it 
 
Stresan keskustassa rantakadulla, lähellä venelaitureita sijaitseva hotelli, joka koostuu kahdesta  
vierekkäisestä rakennuksesta. Hotellissa on ravintola, jossa 2 salia ja suuri ulkoterassi, kokoustiloja, 2 hissiä.  
N. 100 m päässä oma uima-allas, tenniskenttä ja autotalli. 
165 mukavuuksin varustettua, ilmastoitua huonetta. Lähes kaikissa kokolattiamatot.   
Oma luokituksemme 3 + 

 
 
 
MATKALIPUT JA OHJELMA 
Lähetetään sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen matkaa. 
 
RAJOITTEET  
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Matkalla ei ole esteettömiä kuljetuksia eikä esteetöntä hotellia ja  
retkillä kävellään.  
 
MINIMIMATKUSTAJAMÄÄRÄ  
Matka edellyttää vähintään 26 matkustajaa. 
 
MATKAVAKUUTUS 
Matkavakuutus ei sisälly hintaan. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista! Ota yhteys toimistoomme. 
 
ERIKOISRUOKAVALIO 
Muistathan ilmoittaa erikoisruokavaliosta hyvissä ajoin ennen matkaa, viimeistään 1 kk ennen lähtöä. 
 
ISTUMAPAIKAT FINNAIRIN LENNOILLA   
Voimme varata etukäteen vierekkäiset istuinpaikat lennoille. Istumapaikkavarauksen hinta edestakaisin on  
alk. 28 €/hlö + palvelumaksumme 10 €/hlö. Jos haluatte varata istumapaikat, ottakaa hyvissä ajoin yhteyttä 

http://www.hotelduecorti.com/
http://www.milansperanza.it/


 matkanne myyneeseen virkailijaan tai puh. 010 321 2800. 
Mikäli ette varaa istumapaikkoja etukäteen, lentoyhtiö varaa ne automaattisesti ennen lähtöä.  
Lähtöselvitys internetissä aukeaa 36 tuntia ennen lennon lähtöä, jolloin niitä voi tarvittaessa vielä yrittää 
 itse vaihtaa. Emme voi kuitenkaan taata, että istuinpaikat ovat vierekkäin.  
 
PASSI JA EU-HENKILÖKORTTI 
Eurooppaan suuntautuvilla matkoilla passin on hyvä olla voimassa 3 kk matkan päättymisen jälkeen. EU- 
alueella matkustettaessa useimmat valtiot eivät edellytä passilta vähimmäisvoimassaoloaikaa, vaan riittää, 
 että passi on voimassa koko suunnitellun matkan ajan. Maakohtaiset passien voimassaolovaatimukset,  
viisumiohjeet ja matkustustiedotteet löydät Ulkoasiainministeriön sivuilta www.formin.fi. 
 
Suomen kansalainen saa matkustaa käyttäen matkustusasiakirjana passin sijasta kuvallista EU- 
henkilökorttia Suomesta seuraaviin maihin: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, 
 Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, 
 Ranska, Romania, Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tsekki, Unkari ja Viro. 
 
Ajokortti ei ole henkilökortti. Muihin maihin matkustettaessa tarvitaan passi. Muiden maiden kansalaisten 
 on tarkistettava oman maansa määräykset. 
 
ROKOTUKSET 
Polio- jäykkäkouristus sekä kurkkumätärokotteet kannattaa pitää voimassa aina, ja varsinkin matkalle 
 lähtiessä tarkistaa niiden voimassaolo. A- ja B-hepatiittirokotuksen hankkimista suositellaan yleisesti 
 lähialueillekin. 
 
TURVALLISUUS 
Ajankohtaiset turvallisuustiedotteet Ulkoministeriön sivuilta www.formin.fi. Suosittelemme 
 matkustusilmoituksen tekemistä, oman harkintanne mukaan. www.matkustusilmoitus.fi. 
 
MATKAEHDOT 
Matkoilla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä Matka-Agenttien Erityisehtoja. 
 

Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut 
Seija Paju 
puh +358408461250 
seijakaisa.paju@gmail.com 

 
 

    


