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MILANON MATKA 

Tarjoamme ilolla ryhmällenne matkaa Milanoon. 
 
Matkakohde   MILANO, ITALIA 
   
Ajankohta   4.-12.7.2019 
 
Matka-aika  9 päivää (torstai - perjantai) 
 
  20 maksavaa henkilöä 30 maksavaa henkilöä 
 
Matkan hinta 1.045€ / hlö 995€ / hlö 
 
Hinta sisältää -    Lennot Finnairin reittilennolla turistiluokassa Helsinki – Milano –  

     Helsinki 
- Lentokenttäkuljetukset perillä kohteessa (lentokenttä – hotelli – 

lentokenttä) 
- 8 yön majoitus Milanossa Hotelli Florence jaetussa 2-hengen 

huoneessa aamiaisella 
 
Lisämaksut  -    Muut kuin ylläolevat 

- Majoitus 1-hengen huoneessa 250€ / hlö (rajoitettu määrä) 
- 2-hengen huone yhdelle 400€ / hlö 

 
Turisti vero:   -    € 4,00 /vrk/hlö, turistiveron maksu suoraan hotelliin käteisellä. 
       Pidätämme oikeuden muutoksiin, mikäli vero nousee v. 2019 aikana. 
  
Lisämaksulliset retket (suomenkielisen oppaan johdolla): 
 
   20 osallistujaa 30 osallistujaa 
Milanon kiertoajelu  65€ / hlö  55€ / hlö 
Viinitila ja Stresa  150€ / hlö  140€ / hlö 
Como-järvi ja Villa Carlota  110€ / hlö  100€ / hlö 
 
Alustava lentoaikataulu: 
Helsinki – Milano 04.07.2019 AY1755 KLO 16:00 – 18:10 
Milano – Helsinki 12.07.2019 AY1752 KLO 11:15 – 15:15 
 

Hinnat perustuvat voimassa oleviin tariffeihin, niiden muuttuessa 
pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin. 

 
  Toivomme tarjouksemme miellyttävän teitä ja jäämme odottamaan 

pikaista yhteydenottonne, jotta voisimme vahvistaa teille paikat. 
  
 



 

 

Ykkösmatkat Oy 
   

Petteri Antikainen 
 Ryhmämyyjä 
 puh. 040 127 4063 
 petteri@ykkosmatkat.fi 
 
Hotellitiedot: 
HOTELLI FLORENCE***, Piazza Aspromonte, 22, 20131 Milano, tel. +39 02 236 1125.  
Lähellä Loreton metroasemaa sijaitseva hotelli. Yksinkertaiseen tyyliin sisustetut huoneet, joissa 
ilmastointi, minibar, tv, kassakaappi, hiustenkuivaaja. Osassa huoneista pareveke. Hotellissa baari, 
ilmainen wi-fi. www.hotelflorence.it 
 
Retkikuvaukset: 
Milanon kaupunkikierros: Aamiaisen jälkeen tapaaminen suomalaisen oppaan kanssa 
hotellin aulassa. Lähdemme kaupunkikierrokselle, joka tehdään osittain bussilla ja osittain kävellen. 
Bussikierroksen aikana näemme ns. modernia Milanoa, pilvenpiirtäjät ja uuden liikekeskuksen 
Piazza Repubblican lähellä – monumentaalisen Milanon päärautatieaseman, Pirelli-pilvenpiirtäjän, 
joka nykyisin toimii maakunnan toimitalona. Ajamme ohi Monumentaalisen hautausmaan ja 
saavumme Castello Sforzescolle, joka on keskiajalta peräisin oleva massiivinen Viscontien ja 
Sforzien hallinto- ja asuinlinna.  

Milanon ydinkeskustassa teemme kävelykierroksen suomalaisen oppaamme lisäksi virallisen 
paikallisoppaan johdolla. Näemme ulkoa päin mm. upean Duomon, joka on ollut Milanon kruunun 
jo monen sadan vuoden ajan. Tutustumme kauniiseen lasigalleria Vittorio Emanueleen, jota 
kutsutaan myös milanolaisten olohuoneeksi ja ihastelemme sen kauniita mosaiikkeja. Galleria 
johtaa suoraan La Scala-aukiolle ja näemme ulkoapäin ehkä maailman kuuluisimman oopperatalon.  
Huom! Duomon sisällä ei opastusta, opas kertoo Duomosta ulkopuolella, ryhmälle annetaan aikaa 
käydä omin päin sisällä. Kierroksen jälkeen kuljetus hotellille. Kesto 4 h. 
 
Hinta sisältää: bussikuljetukset kuten edellä, suomalaisen oppaan, virallisen kaupunkioppaan 
sekä korvakuulokkeet. Hinta ei sisällä sisäänpääsyjä eikä ruokailuja. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Viinitila ja Stresa 
Aamiaisen jälkeen tapaaminen suomalaisen oppaan kanssa hotellin aulassa. Lähtö bussilla 
kokopäiväretkelle Piemonten maakunnan puolella sijaitsevalle viinitilalle sekä Stresaan, Lago 
Maggioren rannalle. Viinitila, jossa vierailemme, sijaitsee Gattinaran keskustassa, 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 
 
Lounaan jälkeen jatkamme Lago Maggiore -järvelle ja Stresan kaupunkiin. 
Venesatamasta kuljetus yksityisveneellä Stresan edustalla sijaitsevalle Isola Bella -saarelle. 
Tutustuminen Stresan tunnetuimpaan nähtävyyteen ja sen upeaan palatsiin sekä ympäröivään 
puutarhaan. Barokkityylisen palatsin rakennutti Borromeo-suku 1600-luvulla. 
Teemme opastetun kierroksen palatsissa, näemme sen juhlavat salit ja upeat koristeet sekä 
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!  
Isola Bellalta palaamme yksityisveneellä Stresaan. Tarvittaessa hieman vapaa-aikaa Stresassa 
ennen paluumatkaa Milanoon. 
 
Hinta sisältää: bussikuljetukset kuten edellä 30-paikkaisella bussilla, suomalaisen oppaan 
retkipäivänä, viinitilavierailun, 3 ruokalajin lounaan viininmaisteluineen, edestakaisen 
yksityisvenekuljetuksen Isola Bellan saarelle, oppaan Palazzo Borromeossa sekä sisäänpääsyn 
Palazzo Borromeoon. 
 

  
 
 
 
 
 



 

 

Como ja Villa Carlotta 
Aamiaisen jälkeen tapaaminen suomalaisen oppaan kanssa hotellin aulassa. Lähtö bussilla 
Kokopäiväretkelle Comojärvelle. 
Comon kaupungissa teemme pienen kaupunkikierroksen historiallisessa keskustassa, näemme 
Piazza Cavour-aukion ja sataman, piazza Duomon eli tuomiokirkkoaukion, jonka laidalla on  
mahtava tuomiokirkko Duomo ja Broletto-palatsi, entinen kunnantalo 1200-luvulta ja sen 
torni La Torre del Comune. Kävelemme keskustan kodikkaita pikkukatuja pitkin S.Fedelen 
basilikalle, joka on romaanista tyyliä 1100-luvulta. 
Kierroksen jälkeen on mahdollista tutustua Comon keskustaan vielä omaan tahtiin.  
Yhteinen lounas keskustan ravintolassa, menun hinta alkaen €40,00 per hlö. 
Lounaan jälkeen siirrymme satamaan, jossa nousemme linjalautan kyytiin.  
Parin tunnin laivamatkan ikana ihailemaan Comojärven sinistä samettisuutta ja sen kuuluisia 
loistokkaita huviloita järveltä käsin. Ohitamme mm. myös George Clooneyn ja Versacen huvilat, 
valitettavasti ei aivan lähietäisyydeltä. Matkamme jatkuu aina ihastuttavaan Villa Carlottaan asti. 
Vierailemme 1600-luvun lopulla rakennetussa Villa Carlotta-huvilassa, jossa on taidokkaita 
veistoksia jamallauksia sekä antiikkihuonekaluja.Huvilan kaunis englantilainen puisto ja 
kasvitieteellinen puutarha on 1800-luvulta. Puutarhassa voi ihailla erialisia kamelioita, 
hedelmäpuita, palmuja, kaktuksia, erilaisia trooppisia kasveja. Villa Carlotassa kiertely omin päin, ei 
varsinaista huvilan/puutarhan opasta mukana. 
Vierailun jälkeen palaamme bussilla Milanoon. 
 
Hinta sisältää: bussikuljetukset kuten edellä 30-paikkaisella bussilla, suomalaisen oppaan 
retkipäivänä, Comon virallisen paikallisoppaan, linjalauttalipun Comosta Villa Carlottaan sekä 
sisäänpääsyn Villa Carlottaan. 
Hinta ei sisällä ruokailuja. 
 

  



LÄHDE K-PIIRIN MATKALLE KANSAINVÄLISEEN 
VUOSIKOKOUKSEEN MILANOON

4.-12.7.2019

KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS ON MILANOSSA 5.-9.7.2019, MUTTA 
MATKAAN ON VARATTU USEAMPIA PÄIVIÄ, JOTTA EHDIMME TUTUSTUA 
MUUHUNKIN KUIN VAIN KOKOUSTAA.

JOS OLET KIINNOSTUNUT MATKASTA, OTA YHTEYTTÄ:

Pirjo Järvi puh. 044 5641211

Sitovat ilmoittautumiset 11.1.2019 mennessä  s-postiin 
pippi.jarvi@gmail.com 

Ilmoittautua voi 15.3. saakka, mutta 11.1. päättyy ”halvin” 
osallistumismaksu kokoukseen.

Ilmoittautuessasi:

- nimi, kuten passissa

- syntymäaika

- osoite, puh.numero, s-postiosoite

- retkivalinta, -valinnat

- Finnair Plus-kortin numero, jos omistat kortin

 LIITTEENÄ  TARJOUS  MATKASTA

 Voit valita vaihtoehtoisesti liitäntälennon Kuopiosta, jolloin matkan 
hinta on 1195 (20 lähtijää) ja 1145 (30 lähtijää)

terveisin Pirjo Järvi, LC Iisalmi/Yläsavottaret
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