
 

 
 
POHJOIS-ITALIAN HELMET: GARDAJÄRVI-MADONNA DI CAMPIGLIO-COMOJÄRVI    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matka-aika 16-21.10.2020 (5 yötä, 6 päivää) 
 
Matkakohde  Riva, Gardajärvi, Pohjois-Italia 
 
Aikaero:          -1h Suomeen verrattuna. 
 
Ryhmän koko 20-50 henkilöä  
 
Lentoaikataulut Oulu  Helsinki  0550 – 0650 
 Helsinki  Milano  0800 – 1005 
 Milano  Helsinki  1900 – 2255 
 Helsinki  Oulu  2350 – 0050  
  
Hintaan sisältyy  

- Lennot Finnairin reittikoneella turistiluokassa 
- 4* hotellissa majoitus jaetussa 2hh 5 yötä 
- Tasokas puolihoito hotellissa illallisella viiniä ja vesi 
- Menopaluu lentokenttäkuljetukset Milano-Riva-Milano  
- Tulomatkalla Franciacortan viinialueella lounas ja viininmaistiaiset 
- Pohjoinen järvi: Riva-Malcesine-Limone kierros sis Monte Baldo köysirata ja lounas 
- Huikea Madonna di Campiglio kokopäiväretki sis lounas 
- Upea Comojärvi ja lounas 
- Verot ja viranomaismaksut 
- 1 matkalaukku 23kg ruumaan + 8kg käsimatkatavara /hlö  
- Oulun Matkatoimiston matkanjohtaja mukana koko matkan ajan Oulusta alkaen 

  
 Matkan hinnat ja toteutuminen edellyttävät vähintään 20 matkustajaa. 
 
Matkan hinta 1675 € / henkilö  
   
 
Lisämaksusta Yhden hengen huone +170eur koko matkan ajalta 
  
Majoitustiedot Hotelli Luise **** / Viale Rovereto 9, 38066 Riva del Garda 

Tämä ihana neljän tähden hotelli sai vuonna 2019  ”paras aamiainen Italiassa”-palkinnon. Hotelli sijaitsee noin 5min 
kävelymatkan päässä rannalta ja noin 600m päässä Riva del Gardan historiallisesta keskustasta. Erinomainen palvelu, 
siistit modernit huoneet, uima-allas sekä WiFi kaikissa tiloissa. Lisäksi hotellin ravintola tarjoilee maukasta ruokaa. 
Paikan päällä on ilmainen pysäköintialue. Huoneissa on ilmastointi, taulu-tv ja parkettilattiat. Standardihuoneissa ei ole 
parveketta. WiFin nopeus ja toimivuus saattaa vaihdella. Hotellissa on huomioitu gluteeniton ja laktoositon ruokavalio. 
Aamiainen klo 7-10.30 ja illallinen 19-21 välisenä aikana. Ryhmämme illallisaika tarkentuu myöhemmin. Matkanjohtaja 
päivystää joka aamu hotellin aulassa klo 8-8.30. 

 

 
 
 
 
 



 

 
16.10.2020 Franciacortan viinialueen kautta Riva del Gardaan / Matka noin 240km Milano-Riva 
Perjantai klo 10:05 saapuminen Milano/Malpensan lentokentälle, jossa huikea, Italian yksi parhaimmista 

asiantuntijaoppaista- Eliisa on ryhmää vastassa ja matka alkaa halki hedelmällisen Pon tasangon ja 
Lombardian maakunnan  kohti Gardajärveä. Pysähdys lounaalle Franciacortan viinialueella 
maatilamatkailu yritykseen Al Rocol ja lounaan jälkeen ajo Riva del Gardaan, jossa perillä arviolta noin 
klo 16. Illallinen hotellissa klo 19-21. Vapaata aikaa. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.10.2020    Veneretki Pohjois-Gardajärvellä ja Monte Baldon valloitus / Matka noin 18km Riva -Malcesine, 
 Riva -Limone noin 12km 
Lauantai Aamiainen klo 7-10.30. Aamiaisen jälkeen kävellen Eliisan johdolla Riva del Gardan vanhaan satamaan     

La Rocca linnoituksen luo, josta lähtevät Speedy Conzaleksen moottoriveneet. Ensimmäiseksi  
 ajetaan viehättävään Limone del Gardan kylään, jossa sitruunaterassit reunustavat  
 porrastetuilla rinteillä kylää ja jonka kapeilta kujilta löytyy mukavia putiikkeja. Täällä 

voi pitää vaikka kahvitaukoa rantakadun varren kahviloissa ja nauttia mainiosta  cappuccino kahvista. 
Aamupäivän puolivälissä siirrytään jälleen veneellä järven vastarannalle tunnelmalliseen Malcesineen, 
jonka maisemaa hallitsee Scala-suvun  rakennuttama linna. Malcesinesta kulkee köysirata ylös Monte 
Baldon vuorelle 1760 metrin korkeudelle ja sieltä aukeavat mahtavat maisemat yli järven. Ylhäällä Monte 
Baldolla nautitaan tyypillisessä vuoristoravintolassa lounasta ja iltapäivällä palataan  takaisin Malcesineen, 
jossa jää vielä aikaa ennen kuin palataan reittilaivalla takaisin Rivaan. Illallinen hotellissa klo 19-21. 
Vapaata aikaa. 

    
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
18.10.2020 Vapaa päivä 
Sunnuntai Aamiainen klo 7-10.30. Matkanjohtaja päivystää aamulla ja antaa mielellään vinkkejä päivän viettoon.   

illallinen hotellissa klo 19-21.  
 
19.10.2020 Adamello-Dolomiitit ja Madonna di Campiglio / Matka noin 70km Riva -Madonna di Campiglio 
maanantai Aamiainen klo 7-10.30. Aamiaisen jälkeen lähdetään Sarca-joen laaksoa seuraillen kohti pohjoista ja 

Sarchen kylän luota alkaa nousu kohti vuoria. Toblinon pieni järvi nähdään alkumatkasta ja sitten 
 tie vie kapean kanjonin halki sekä Comanon kylpyläkeskuksen ohi Rendenan ylä- 
 tasangolle ja edelleen Pinzoloon, josta käännytään Genova-laaksoon vievälle tielle. 
 Val di Genovassa sijaitsevat vaikuttavat Nardis-putoukset ja pysähdyksen jälkeen  
 palataan päätielle ja saavutaan Madonna di Campiglion lomakeskukseen. Madonna di 
 Campiglio on tunnettu talviurheilu- ja laskettelukeskus, jossa pidetään yksi maailman 
 cupin osakilpailuista, mutta vilkas myös kesäaikaan – ennen kaikkea pidetään Madonnaa 
 vähän hienompana ja ylellisempänä lomapaikkana. Takaisinpäin tullaan osittain samaa 
 reittiä, mutta loppumatka kulkee ylitse Passo Ballinon ja ohi Tenno-järven tyypillisen 
 maaseudun halki. Illallinen hotellissa klo 19-21. Vapaata aikaa. 
 
 

  
 
 



 

 
20.10.2020 Vapaa päivä 
Tiistai Aamiainen klo 7-10.30. Matkanjohtaja päivystää aamulla ja antaa mielellään vinkkejä mitä tehdä ja minne 

mennä. Voit lähteä omatoimisesti esim paikallisbussilla tai vuokrata auton päiväksi vaikkapa Veronaan. 
Piipahda Veronan kuuluisimman parvekkeen alle, jonka alla Romeo lausui rakkauden- 

 tunnustuksiaan. Kävely- ja ostoskatua via Mazzinia pitkin tullaan pääaukiolle piazza Bra ja siellä 
 sijaitsee Veronan maamerkki eli erittäin hyvin säilynyt roomalainen amfiteatteri L’Arena, Veronan 
 kesäisten oopperajuhlien näyttämö. Illallinen hotellissa klo 19-21.  

 

       
 
21.10.2020 Lumoavan Comojärven kautta lentokentälle / Matka noin 240km Riva-Comojärvi 
Keskiviikko Aamiaisen jälkeen otetaan matkatavarat mukaan ja lähdetään kohti Italian kolmanneksi suurinta 
 järveä, vuonomaista Comojärveä. Kaupunkiin saavuttaessa jätetään matkatavarat bussiin ja lähdetään 
 kävellen tutustumaan Comon keskustaan. Satama-aukiolta suunnataan tuomiokirkolle, jonka  
 rakennustyöt alkoivat jo v. 1396 mutta saatiin päätökseen vasta v. 1740 Sardinian kuninkaan 
 hoviarkkitehdin Filippo Juvaran johdolla. Julkisivu on vaikuttava torneineen ja pääsisäänkäynnin 
 sivuilla on kaksi syvennystä, joissa kuuluisten Comon roomalaisten Plinius vanhemman ja Plinius 
 nuoremman patsaat. Heti tuomiokirkon vieressä on vanha hallintorakennus eli Broletto v. 1215 
 joka nykyisin toimii näyttelytilana ja tuomiokirkkoaukion takana sijaitsevat kaupungin teatteri eli 
 Teatro Sociale ja nk. Casa del Fascio eli arkkitehti Terragnin suunnittelema rationalistinen  
 rakennus. Toinen tärkeä kirkko on kaupungin vanhimmassa osassa säilynyt Sabn Fedelen kirkko 
 ja sen ympäristö vie suoraan keskiajalle. Takaisin järven rantaan saavutaan fyysikko Alessandro 
 Voltalle, pariston keksijälle omistetun aukion kautta ja järven rannassa on kaupungin uusin  
 monumentti eli Life Electric installaatio, jonka on tehnyt arkkitehti Daniel Libeskind. Rantakatua 
 pitkin tullaan v. 1894 avatun hammasratajunan asemalle ja noustaan ylös Brunateen eli nk.  
 Comon parvekkeelle, josta aukeavat näkymät yli järven eteläosan aina lumihuippuisille Sveitsin 
 Alpeille saakka. Brunatessa nautitaan yhteinen lounas ja iltapäivällä laskeudutaan takaisin järven rantaan 

ja palataan bussille, joka vie Milanon Malpensan lentokentälle.  Finnairin lento lähtee klo 19. 
 

   
 
Hyvä tietää 
Matkanjohtajanne odottaa teitä 1,5h ennen koneen lähtöä Oulun lentokentän aulassa. Tarkemmat tiedot ennen matkaa. 
Laukut menevät suoraan Oulusta Milanoon. 
 
Paikat koneessa 
Kaikilla on luonnollisesti paikat koneessa, mutta emme voi taata ryhmälle vierekkäisiä paikkoja. Yleensä samalla 
varauksella olevat ovat kuitenkin lähekkäin. Haluamanne paikat voi tilata lisämaksusta. Kotimaa alkaen noin 8-17eur per 
hlö/suunta ja Italia noin 14-32eur per hlö/suunta. Paikat ovat erihintaisia Finnairilla. Paikat ovat saatavuuden mukaan.  
Varausmaksu kauttamme +5eur per hlö.  
 
Ruokailu koneessa 
Aterian voi tilata ennakkoon lisämaksusta. Lennoilla tarjoillaan vettä, kahvia ja mustikkamehua sekä lisämaksusta voit 
ostaa esim viiniä, sämpylää tai muuta pientä purtavaa sky bistro-valikoimasta.  
 
 
 
 



 

 
Matkan maksaminen 12.6.2020 Ennakkomaksu 200e/hlö varauksen vahvistuksen yhteydessä.  

Loppumaksu 11.8.2020  
  
Peruutusehdot: Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa  

13.6-10.8 välillä, pidätetään peruutuskuluina 200eur per hlö  
11.8- 09.09 peruutuskulut 700eur per hlö 

  10.9-16.10 välisenä aikana 95% matkan hinnasta 
 

Jos seurueen jäsen peruu matkansa, perimme majoituksen vajaakäyttökulut 
peruuttajalta. 

 
Suosittelemme kattavaa matkustajavakuutusta matkalle. Matkavakuutus suositellaan 
voimaan otettavaksi heti ensimmäisen maksusuorituksen yhteydessä. 

 
 Nimenmuutokset ovat kuluttomia lentolippujen lipunkirjoitukseen saakka. Sen jälkeen 

perimme toimistokulun, jonka lisäksi mahdolliset yhteistyökumppanin perimät 
muutoskulut. 

 
Ilmoittautumiset Oulun Matkatoimistoon 

 puh. 08-336900 
 myynti@oulunmatkatoimisto.fi 
 

Nimet tulee olla siinä muodossa kuin passissa. Ensimmäinen virallinen etunimi ja 
sukunimi riittävät. 

 
Matkustusasiakirjat Matkalla tulee olla voimassa oleva passi (EU-alueen sisäisillä matkoilla EU-kansalaisille 

riittää myös poliisin myöntämä virallinen henkilökortti). Jokaisella matkustajalla, myös 
lapsilla on oltava oma henkilökohtainen passi. Suosittelemme että passi on voimassa 
matkan 6kk matkan jälkeen. Nämä määräykset koskevat Suomen kansalaisia. 

 
Matkaliput ja saate Toimitetaan sähköpostilla 2vk ennen matkan alkua. 
 
Lisätietoja Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu 

matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-
oikeuksia. Yritykset Oulun Matkatoimisto Oy ja agentti ovat täysin vastuussa koko 
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Oulun Matkatoimisto Oy on 
hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus 
sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksistä tulee 
maksukyvyttömiä. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä 
oikeuksista annetaan nettisivuillamme 
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html 

 
Kyseessä on valmismatka, johon sovelletaan erityisehtoja. Oulun Matkatoimiston 
valmismatkojen lisä- ja erityisehdot ovat nähtävissä nettisivuillamme 
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html 

 Jos teillä ei ole mahdollisuus tutkia ehtoja nettisivuiltamme, voitte tiedustella ehtoja 
toimistostamme. 

 
 Matkanjärjestäjällä on oikeus sopimuksen tekemisen jälkeen korottaa ja vastaavasti 

velvollisuus alentaa sovittua hintaa (YME 8). Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle 
viimeistään 20vrk ennen matkan alkua. 

 
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja 
varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -
maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n 
tietosuojalain periaatteita. 

 
Lisätietoja  Ulkoministeriön sivuilta www.formin.fi, rokotuksista www.thl.fi, lentomatkustamisesta ja 

pakkausohjeet www.finavia.fi. Suosittelemme myös matkustusilmoituksen tekoa 
https://matkustusilmoitus.fi  

  
Matkaterveisin            Matkanjohtaja Riikka Eklund  

Kirkkokatu 11 A 9 90100 Oulu 
0447478326 
riikka.eklund@oulunmatkatoimisto.fi 
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