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Alumnimatka Italiaan  
PO-JOEN LAAKSON PALATSIT 19.-25.5.2019 

 
Keväinen matka Po-joen laakson vie meidät Italian barokki- ja renessanssikausiin. 
Poliittisesti parhaiten aikaa kuvaa kirkkovaltion taistelu vaikutusvallasta Milanoa, Venetsiaa 
ja pikkuvaltioita vastaan. Ihailemme Ferraran loisteliasta arkkitehtuuria, risteilemme Po-
joella ja häkellymme Ravennan eri aikakausien nähtävyyksistä. 
Tieteellisenä asiantuntijana ja matkanjohtajana Tampereen yliopiston keskiajan historian 
dosentti FT Aino Katermaa.  
 
Sunnuntai 19.5. 
Finnairin lento AY1751 lähtee Helsingistä klo 08.00 ja saapuu Milanoon klo 10.05. Jatkamme  
suoraan Mantovaan. Etruskit asettuivat Mantovan seudulle noin 100 vuotta ennen ajanlaskun 
alkua ja keskiajalla kaupunkia hallitsivat useat Italian kulttuuria edistäneet ja rahoittaneet perheet. 
Historian lisäksi Mantovassa kiehtovat taiteen ja arkkitehtuurin aarteet, joista meidän 
mielenkiintomme suuntautuu Palazzo Ducaleen. Majoitumme Mantovan keskustassa sijaitsevaan 
hotelli dei Gonzagaan***. 
 
Maanantai 20.5. 
Mantovasta jatkamme Ferraraan, joka on kuuluisa keskiaikaisesta arkkitehtuuristaan ja 
taiteestaan, jota Esten vaikutusvaltainen perhe avokätisesti tuki. Tutustumme Ferraran kauniiseen 
linnaan Castello Estenseen, joka on myös perheen perintöä. Majoitumme kahdeksi yöksi Ferraran 
keskustassa sijaitsevaan hotelli Europaan***. 
 
Tiistai 21.5. 
Tämä päivä on omistettu kokonaan Ferraran nähtävyyksille. Renessanssityylinen Palazzo 
Schifanoia on tietenkin nähtävä. Palatsin huikeat freskot ja Salone dei Mesi tulevat tutuiksi. 
Iltapäivällä ovat vuorossa Cimitero monumentale Della Certosa sekä sen kirkko San Cristoforo alla 
Certosa, vieressä hieno juutalainen hautausmaa. Kaupunkikävelyllä koluamme kaupungin 
muureja, valleja, ghettoa ja keskikaupungin pääkirkkoja. Toinen yö Ferrarassa. 
 
Keskiviikko 22.5. 
Päivän aikana risteilemme Po-joella. Aamupäivällä pysähdymme Crespinossa, jossa tutustumme 
paikalliseen kulttuurimuseoon. Aikaa jää myös nauttia hiljalleen vaihtuvista jokimaisemista ja 
picnic-ateriasta laivalla. Iltapäivällä on vuorossa Adrianmeren tuntumassa oleva Castello di 
Mesola. Viimeisin Este-suvun rakennuttama linna on tyylikäs nelitorninen metsästyslinna. 
Jatkamme vielä Ravennaan, jossa majoitumme hotelli Carltoniin*** kaupungin keskustassa. 
 
Torstai 23.5. 
Vietämme päivän Ravennassa, josta tuli yllättäen Rooman valtakunnan pääkaupunki vuonna 402. 
Ravennan päänähtävyydet ovatkin pääosin peräisin myöhäisen Rooman valtakunnan ja Bysantin 
ajoilta. Päivän aikana näemme tärkeimmät 400- ja 500-lukujen kirkot ja kastekappelit sekä  
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bysantin aikaiset mosaiikit. Mielenkiintoinen on kaupungin hauska keskusta goottimuistoineen. 
Toinen yö Ravennassa.  
 
Perjantai 24.5. 
Suuntaamme kohti Modenaa, välipalana nautimme Comacchion hienon kanavakaupungin 
tunnelmasta. Näemme 1600-luvun kivisiltoja ja monumentaalisen kaupunginportin. Kaupunkia 
ympäröivä luonto on ainutlaatuinen. Illansuussa saavumme Modenaan, jossa majoitumme Palazzo 
Pezzi hotelliin****. Ehdimme vielä iltakävelylle auringonlaskun aikaan, jolloin Piazza Granden 
ympäristö on upeimmillaan. 
 
Lauantai 25.5. 
Modenan mielenkiintoisin nähtävyys on Biblioteca Estense ja siellä maailmatason ihmekirja Borso 
d'Este Bible. Näemme myös huikean monumentaalihautausmaan ennen matkaa Malpensan 
lentoasemalle. Finnairin lento AY1756 lähtee Milanosta klo 19.00 ja saapuu Helsinkiin klo 22.55. 
 
Matkan hinta/hlö:  1350 € 
 
Hintaan sisältyy: -     Finnairin lennot Helsinki-Milano-Helsinki 

- majoitukset viihtyisissä keskustahotelleissa 2 hengen huoneissa 
- aamiaiset hotelleissa 
- ohjelman mukaiset tilausajokuljetukset  
- Po-joen risteily picnic-aterioineen 
- Tampereen yliopiston asiantuntijaoppaan palvelut 

 
Lisämaksusta: -     1 hengen huone 215 € 
 
Lisätiedot ja varaukset: Matkavekka  
  erkki.karjalainen@matkavekka.fi  
  puh 020 120 4821 
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