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Pääsiäismatka Gardajärvelle 10.-14.4.2020

Päivä 1 - pitkäperjantai 10.4.2020 Vaasa - Gardajärvi
Lennämme Finnairilla klo 6.00 Vaasasta Helsingin kautta saavumme Malpensa-kentälle (Milano) klo 10.05
paikallista aikaa. Iltapäivällä saavumme linja-autolla idylliseen Malcesinen kaupunkiin tarunhohtoisella
Gardajärvellä, jonne majoitumme neljäksi yöksi puolihoidolla. Nyt on vapaata aikaa virkistäytyä ennen
yhteistä illallista hotellin ravintolassa. Hotel Cristallo sijaitsee Malcesinen kaupungissa hyvällä paikalla,
rannan tuntumassa. Vanhaan keskustaan on 1km kävelymatka. Hotellissa on kiva oma terassi, ravintola,
baari sekä pieni uima-allas ja se tarjoaa meille buffet-aamiaiset sekä maistuvat illalliset ruokajuomineen koko
vierailumme ajan.

Päivä 2 - lauantai 11.4. Verona & viinitilavierailu
Tänään vuorossa on Veronan retki. Aloitamme päivän käymällä korkeatasoisella viinitilalla. Maistelemme
Veneton laadukkaita viinejä (Ripasso & Amarone), minkä jälkeen matka jatkuu Veronaan. Tutustumme
Romeon ja Julian kaupunkiin, jossa romanttinen tarina elää yhä voimakkaasti, ja siitä muistuttaa kuuluisa
Julian parveke. Näemme myös Antiikin ajan Colosseumin kaltaisen areenan. Meillä on vapaata aikaa
Veronassa ennen paluuta Malcesineen. Illallinen ruokajuomineen omassa hotellissa.

Päivä 3 - sunnuntai 12.4. Gardan kierros ja Varonen putoukset
Matkustamme laivalla järven länsirannalle ihastuttavaan Limonen kylään, joka tunnetaan sitruunapuistaan.
Maisemat ovat todella upeat! Vuoriston ja Gardajärven yhteiselo on lumoavaa katseltavaa. Limonesta
jatkamme järven pohjoisrannalle Riva del Gardan kaupunkiin. Tutustumme kaupunkiin, jonka jälkeen
bussimme vie meidät takaisin Malcesineen. Yhteinen illallinen ruokajuomineen on hotellimme ravintolassa.

Päivä 4 – maanantai 13.4. Vapaapäivä ja Monte Baldon huipulle?
Tänään on Malcesinen kaupungissa vapaata ja voimme seurata kuinka paikalliset viettävät pääsiäispäivää.
Halukkaat voivat vaikkapa käydä köysiradalla Monte Baldo -vuoren huipulla (liput n.25€ ostetaan paikan
päällä). Paikallisoppaamme neuvoo ja auttaa ostamaan liput. Illallinen ruokajuomineen on hotellissa.

Päivä 5 - tiistai 14.4. Paluumatkalle Sirmionen kautta
Aamiaisen jälkeen luovutamme huoneet. Piipahdamme vielä Sirmioneen, kylä sijaitsee järven etelärannalla,
jossa meillä lyhyt opastettu kävelykierros. Aikaa jää vaikkapa jäätelölle kunnes matka jatkuu lentokentälle.
Finnairin lento kotimatkalle lähtee 19.00 Helsingin kautta laskeutuu klo 00.45 kotikentälle Vaasaan.

Matkan hinta/hlö: 1095 € ; hintaan sisältyy
• Finnairin lennot Vaasa – Helsinki - Italia
• Kohteessa suomalainen ammattikuljettaja, Ingsvan linja-auto ja suomenkielinen opas
• 4 yötä 3 tähden hotellissa Malcesinessa, kahden hengen huoneessa
• 4 aamiaista hotellissa ja 4 illallista hotellissa sis. viini ja vesi
• Gardajärven kierros ja veneylitykset
• Veronan retki sis. viinitilavierailun ja maistatus
• Kaikki tietullit, turistiverot ja kaupunkimaksut

Ilmoittautumiset Virpi Laakso / Vaasan Retkeilijät p. 045 6073970 tai virpiretki@gmail.com
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Vastuullinen matkanjärjestäjä : Matkatoimisto INGSVA
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Huomioitavaa:
Hintaan Ei sisälly • Matkustaja- ja matkatavaravakuutus eikä peruutusturva
Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti
Muista hankkia hyvissä ajoin matkavakuutus ja siihen kattava peruutusturva!

Matkaehdot:
Erityisehtoja noudatetaan tällä matkalla: www.ingsva.fi/matkaehdot
Tämän matkan peruutusmaksut tarkennettuna – ja myös sairastuessa:
1. Peruutus tapahtuu viimeistään 61 päivää ennen lähtöä, veloitetaan toimistomaksu 60 €
2. Jos matka peruutetaan 60-31 päivää ennen lähtöä, veloitetaan varausmaksu 150 €.
3. Jos peruutus tapahtuu 30 päivää ennen lähtöä tai vielä tätä myöhemmin, veloitetaan
kaikki todelliset kulut sekä lisäksi toimistomaksu 60 €
Rokotukset: Ei tarvetta, paitsi niiden osalta jotka aina pidettävä voimassa: www.rokote.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Vastuullinen matkanjärjestäjä : Matkatoimisto INGSVA

