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  POHJOIS – ITALIAN JÄRVET 
                    
                                           30.9 – 04.10.2020 
 

          
 
Unelmien matka Pohjois-Italian järvialueelle! Jylhien vuoristojen ympäröiminä olevat siniset järvet 
upeine maisemiseen saavat kiireisemmänkin mielen rauhoittumaan. Toinen toistaan 
viehättävämpiä pikkukyliä, upeita huviloita ja saarille avautuvia upeita näköaloja 
 
Pohjois-Italiassa, lähellä Sveitsin rajaa, sijaitseva Comojärvi on niin maisemiltaan kuin 
tunnelmaltaan lomakohteiden parhaimmistoa Tummanvihreänä hohtavaa Comojärveä ympäröivät 
pehmeät vihreät kukkulat ja pienet viehättävät kylät. Kaksi ensimmäistä yötä olemme Comon 
kaupungissa, josta teemme myös päiväretken laivalla Bellaggion kaupungiin. 
 
Comosta lähdemme ajamaan vuoristotietä ensin kohtia Sveitsiä ja Luganon kaupunkia, lopullinen 
määränpäämme on Lago Maggiore-järvi Italian puolella. Lugano on tyylikäs, kansainvälinen 
pikkukaupunki San Salvatore-vuoren suojassa Luganojärven rannalla. 
 
Alprosen suklaatehtaan käynnin jälkeen matka jatkuu kauniissa järvi-ja vuoristomaisemissa Lago 
Maggiore-järven pohjoisosaan Sveitsin puoleiselle alueella Locarnon kaupunkiin, josta 
laskeudumme Maggiorejärven rantatietä pitkin Stresan pikkukaupunkiin jossa majoitumme kaksi 
yötä. 
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MATKAOHJELMA: 
 

  
 

 

 
1.päivä keskiviikko 30.09.2020 saapuminen Como 
 

Lento      AY 450    Oulu      05.50    >   Helsinki 06.50 
                AY 1752  Helsinki 08.40    >   Milano 10.20 

 
 

Milanon  - Malpensan lentokentällä, jossa bussi ja suomalainen opas vastassa kyltin 
”Matkamajakka” kanssa. Matka kauniisiin järvimaisemiin alkaa: ajamme ensin Comojärvelle, 
Comon kaupunkiin, jossa majoitumme hotelliin kahdeksi päiväksi. 
Yhteinen lounas hotellissa. 
 
Iltapäivällä lähdemme hotellista  kävelykierrokselle Comon keskustaan:   
näemme Piazza Cavour-aukion ja sataman: Comon sydämen, 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. Kaupungin ’omalle 
pojalle’ Alessandro Voltalle on omistettu temppeli, jossa hänen hautansa ja dokumentteja hänen 
elämästään. Tämän jälkeen noustaan 700 m korkeudessa olevalle Brunate-vuorelle funicolaren 
kyydissä (hammasratajuna). Ylhäältä aukeaa kaunis näkymä Comojärvelle. 
 Ilta vapaata.  
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Hotelli Comossa 30.09. – 02.10.2020 
 

 
LE DUE CORTI****, Piazza Vittoria, 12-13, 22100 Como. Tel. +39 031 328 111. 
Rauhallinen hotelli Comon kaupungin keskustassa, n.1 km 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 
 

 

  
 
 

2. päivä torstai 01.10.2020 : COMOJÄRVEN RISTEILY JA BELLAGGIO  
 

Aamiaisen jälkeen kävelemme Comon satamaan, jossa nousemme linjalaivan kyytiin. Laiva kuljettaa 
meidät Bellaggion kaupunkiin. Bellagio sijaitsee niemen kärjessä, joka jakaa Y-kirjaimen muotoisen 
Como-järven kolmeen osaan. 
Laivamatkan aikana pääsemme ihailemaan silmiä hivelevän kauniita maisemia sekä kuuluisia 
Comon loistohuviloita järveltä käsin (esim. George Clooneyn ja Versacen huvilat). 
Laivamatkan kesto n. 2 h. 
Bellaggioa ei turhaan kutsuta Como-järven helmeksi. Siihen ihastuu heti ensisilmäyksellä: satamasta 
ylämäkeen viettävät mukulakiviset kapeat kujat, värikkäät talot ja viihtyisät pikkuiset kahvilat ja 
ravintolat luovat niin idyllisen pikkukylän, jonka kauneutta ei voi kun ihastuksesta huokaillen 
ihmetellä. Teemme pienen kävelykierroksen yhdessä oppaamme kanssa, jonka jälkeen nautimme 
yhteisen lounaan paikallisessa ravintolassa. 
Iltapäivällä paluu linjalaivalla Comon kaupunkiin. Ilta vapaata. 
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3.päivä perjantai 02.10.2020: LUGANO JA LOCARNO  
 
 

Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen hotellista. Lähdemme ajamaan vuoristomaisemissa ensin 
kohti Sveitsiä ja Luganon kaupunkia, lopullinen määränpäämme on Lago Maggiore-järvi Italian 
puolella. 
 
Lugano on tyylikäs, kansainvälinen pikkukaupunki San Salvatore-vuoren suojassa, Lugano-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.  
 
Pistäydymme Alprosen suklaatehtaan myymälässä ennen kuin matka jatkuu edelleen kauniissa 
järvi- ja vuoristomaisemissa Lago Maggiore-järven pohjoisosaan, sen Sveitsin puoleiselle alueelle ja 
Locarnon kaupunkiin. Locarnossa pidämme pienen tauon, jonka aikana voi vaikka kierrellä 
keskustassa ja sen kauppakujilla. Locarnosta laskeudutaan Maggiorejärven rantatietä pitkin Stresan 
pikkukaupunkiin, jonne majoitumme seuraavaksi kahdeksi päiväksi. Maisemat ovat edelleen 
ihastuttavat: järven vehreä kasvillisuus, sinisenä kimaltelevan järven taustalla siintävät Alppien 
huiput. Rantabulevardin varrella on kauniita, vanhoja hotelleja ja niiden takana Stresan kodikas 
keskusta.  
 
Majoittuminen hotelliin. Puolihoidon illallinen hotellilla. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.matkamajakka.fi/
mailto:toimisto@matkamajakka.fi


 
 
 

 
 

 
 
www.matkamajakka.fi 
toimisto@matkamajakka.fi 

 
Puh 010 322 9210 

Revontie 15, 90830 Haukipudas 
 
 

Hotelli Stresassa  02 – 04.10.2020 

 

 
 

MILAN SPERANZA AU LAC****, Piazza Marconi 9, 28838 STRESA, tel.  (+39) 032 331190. Stresan 
keskustassa rantakadulla, lähellä venelaitureita sijaitseva hotelli, joka koostuu kahdesta vierekkäin 
olevasta rakennuksesta .Ravintola, jossa 2 salia ja suuri ulkoterassi,  oleskelutilat ja kokoussaleja, 
kaksi hissiä.  
N. 100 m päässä oma uima-allas, tenniskenttä ja autotalli. 
165 mukavuuksin varustettua, ilmastoitua huonetta – useimmissa parveke. Lähes kaikissa 
kokolattiamatot. Oma luokituksemme 3 +. 
www.milansperanza.it 
 

  
 
4.päivä lauantai 03.10.2020 : STRESA JA ISOLA BELLA 
 

Aamiaisen jälkeen kokoontuminen hotellin aulassa ja lähtö venesatamaan, josta kuljetus 
yksityisveneellä Isola Bellan saarelle. Tutustuminen Stresan tunnetuimpaan nähtävyyteen ja sen 
upeaan Borromeon palatsiin ja puutarhaan. Isola 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.  
Iltapäivä vapaata. Puolihoidon illallinen hotellissa. 
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5. päivä sunnuntai 04.10.2020: KOTIINPALUU 

 

Sanomme hyvästit Italian järville ja ajamme Malpensan lentokentälle, jonne saavutaan n.klo 9:00. 
 
Lento  AY 1202   Milano   11.15  >  15.15   Helsinki 
            AY  441     Helsinki 16.00  >  17.00    Oulu 
 
   
Matkan hinta:  1375 € / 2 hh  
 
Yhden hengen huoneen lisämaksu  170 € 
 
 
Hinta sisältää: 

• lennot Oulu – Helsinki – Milano – Helsinki – Oulu Finnairin reittilennoin turistiluokassa 

• 1 matkalaukku ruumaan max 23 kg sekä käsimatkatavara max 8 kg 

• majoitus Comossa 2 yötä 30.9 – 2.10.2020, hotelli Le Due Corti *** hotellissa aamiaiselle 

• tulopäivänä 30.9.2020 lounas hotelli Le Due Cortin ravintolassa 

• majoitus Stresassa 2 yötä 2- 4.10.2029 , hotelli Milan Speraza au Lac *** puolihoidolla 

• matkaohjelman mukaiset palvelut 

• paikallinen suomenkielinen opas on vastassa Milanon lentokentällä ja on ryhmän mukana 
koko 

• matkan ajan Milanon lentokentälle saakka 

• matkanjohtaja Matkamajakasta koko matkan ajan 
  
   Hinta ei sisällä: 

• matkavakuutusta, jonka ottamista suosittelemme kaikille matkustajille 

• kotimaan lentokenttäkuljetuksia 
     

 
Maksut ja maksuehdot 

• Ennakko-/varausmaksu laskutetaan noin 10 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. 

• Ennakkomaksun suuruus on 200 euroa /henkilö. 

•  Loppumaksu matkasta tulee maksaa 45vuorokautta ennen matkan alkua. 

• Matka on Suomen Kuluttajaviraston valmismatkavakuuden piirissä. 

• Pidätämme oikeuden hinnan ja valuuttakurssien muutoksiin, sekä ohjelman muutoksiin 
meistä riippumattomista syistä.  
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Peruutusehdot: 

•     ennakkomaksun maksamisen jälkeen peruutuskuluna peritään 100 € ,mikäli matka    
       perutaan viimeistään 30.06.2020 

•      mikäli matka perutaan 30.06.2020 jälkeen, mutta kuitenkin aikaisemmin kuin 45 vrk 
       ennen matkaa, veloitamme peruutuskuluna ennakkomaksun 200 € 

•      mikäli matkan alkuun on vähemmän kuin 45 vrk, veloitamme matkan hinnasta 50 %  

•      jos matkan matkan alkuun on vähemmän kuin 30 vrk veloitamme koko matkan hinnan 
                        
  
 
Vastuullinen matkajärjestäjä  Matkamajakka Oy 
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