
 

 

     Opastettu 4-päivän oopperamatka Napoliin 10-13.3.2023  

  
Teatro San Carlo vetää vertoja jopa Milanon La Scalalle, monet oopperan ystävät ja asiantuntijat asettavat San 
Carlon jopa etusijalle. Ohjelmatarjonta on huikeaa, tasokasta ja elämyksellistä.  

Oopperana Verdin Macbeth, joka perustuu Shakespearen samannimiseen tragediaan, joka sijoittuu 1000-luvun 
puolivälin Skotlantiin'. Macbeth on sotapäällikkönä korvaamaton ja kuninkaansa suosikki. Hänelle itselleen 
ennustetaan tulevaisuutta kuninkaana. Taistelutoveri Bancolle kuitenkin ennustetaan, että hänestä tulisi kuninkaan 
isä. Macbeth vaimoineen joutuu vallan houkuttelemana kiusaukseen, ja aviopari turvautuu murhaan 
vapauttaakseen valtaistuimen. He vahvistavat laitonta valtaansa murhaamalla alamaisiaan, myös Bancon, ja 
kasaavat näin kylmyyttä ja yksinäisyyttä ympärilleen. Lady murtuu omantuntonsa taakan alla, menettää järkensä ja 
kuolee. Macbeth ottaa auliisti vastaan murhaamiensa alamaisten lasten ja lastenlasten koston, sillä onhan hänelle 
ennustettu, ettei yksikään naisen synnyttämä voisi häntä tappaa. Lopulta hänet surmaa Macduff, jonka koko 
perheen hän on tappanut ja joka ei ole naisesta syntynyt, vaan on tullut maailmaan keisarinleikkauksella. Macbeth 
vie kuninkuutensa mukanaan hautaan, ja murhatusta Bancosta tulee sittenkin uuden kuninkaan isä. (ote kirjasta 
”Ooppera /Andras Batta”).  Ooppera on Verdin ensimmäinen Shakespearen tekstiin perustuva ooppera.  
Muita ovat Otello ja Falstaff.  

Matkaisäntänä kulttuurivaikuttaja Aarno Cronvall, joka esittelee oopperan ennen esitystä. Oppaana Eliisa Niinimäki.  

Itse Napolin kaupunkiin ovat vuorollaan ihastuneet tai vihastuneet monet tunnetut historian taideihmiset, kuten 
Caravaggio ja Wilde. Napoli herättää voimakkaita tunteita alkaen syvästä rakkaudesta kiivaaseen intohimoon. 
Napoli on täynnä taidetta ja kulttuuria, toisaalta rapistuvia palatseja ja kapeita kujia, kaiken keskellä napolilaiset 
puhuvat kovaan ääneen ympärillä, pyykit leijuvat kuivumassa ja pizzauunit tuoksuvat! 

 
Majoitus kaupungin keskustassa 4-tähden hotellissa.  

    

10.03.2023 Perjantai  Rooma - viinitila - Napoli 

Aamulento Helsingistä Roomaan, jossa vastassa suomalainen opas.  
Lähdemme bussilla kohti Campanian maakuntaa ja sen pääkaupunkia Napolia. Pysähdymme matkan aikana 
lounastamaan viinitilalle. Nautimme tilan viinien lisäksi kevyen lounaan paikallisia antimia maistellen.  



 

 

Aikataulun puitteissa kiertoajelu bussilla Napoliin saavuttaessa. Käymme Posillipon kukkulalla, josta 
avautuu kaunis näkymä Napolin keskustaan, merelle ja Vesuviukselle. Laskeuduttuamme alas Napolin 
keskustaan, näemme pitkän rantakadun varrella mm.  Castel dell’Ovo-linnoituksen, Piazza Plebiscito-
aukiolla Napolia pitkään hallinneen Bourbon-suvun palatsin, Palazzo Realen ja hoviteatteri San Carlon  
sekä Castel Nuovo-linnoituksen, paremmin tunnettu ’Maschio Angioina’-nimellä.  
Majoittuminen keskustahotelliin. Ilta vapaa.  

11.03.2023 Lauantai  Valinnainen retki Pompeihin/Vapaapäivä  – Yhteinen ilta Pizzeriassa 

.   

Aamiaisen jälkeen lähdetään bussilla kohti Pompein arkeologista aluetta.  
Pompei jäi laavavirtojen alle v. 79 jkr. Vesuvius-tulivuoren purkautuessa. Opastetun kierroksen aikana 
näemme kaivauksissa esiin tulleita yli 2000 vuotta vanhoja temppeleitä, asuinrakennuksia, kauppoja jne. 
Nautimme kevyen lounaan Pompeissa, jonka jälkeen palaamme Napoliin noin klo 16 mennessä.  

Vapaapäivää viettävät voivat tutustua omatoimisesti Napolin sykkivään ytimeen, kaupungin Espanjalaisiin 
kortteleihin. Korttelit saivat nimensä espanjalaissotilaiden kasarmeista, jotka sijaitsivat alueella, kun Espanja 
hallitsi Napolia 1500-luvun alusta 1700-luvulle. 1800-luvun lopulla, Belle Epoquen aikaan, alue oli Napolin 
yöelämän keskus, täynnä Moulin Rouge -tyylisiä tanssipaikkoja. 

Espanjalaiset korttelit henkivät historiaa ja legendoja! Tärkeä paikka alueella on myös La Pignasecca -
markkinapaikka samannimisellä kadulla. Markkinoilla on myytävänä vähän kaikkea, ruokatavaroista vaatteisiin, 
kenkiin jne. Markinnat henkivät aitoa paikallisväriä, paikalliset ovat uteliaita ja ystävällisiä.  

Tutustumisen arvoinen on myös pieni mutta sitäkin kauniimpi San Severon kappeli, jossa lepää Giuseppe 
Sanmartinon koskettava marmoripatsas Cristo Velato (hunnutettu Kristus). 

Illalla lähdemme yhteiselle pizzaillalliselle Napolin keskustaan! Napoli on pizzan syntymäkaupunki eikä 
mikään pizza ole parempi kuin yksinkertainan Margherita: tomaattikastiketta, puhvelinmozzarellaa ja 
basilikan lehti. Meno-paluu kävellen pizzeriaan oppaan johdolla.  

   

12.03.2023 Sunnuntai  Napolin kävelykierros - illalla Macbeth Teatro San Carlossa  

Aamupäivällä tutustumme 2,5 tunnin verran värikkääseen Napolin vanhaan keskustaan. Kävelemme ns. 
Decumano Maggiore-korttelin alueelle, jossa vierailemme kaupungin suojelypyhimykselle San Gennarolle 
omistetussa tuomiokirkossa. Via San Gennaro Armeno-katu on Napolin tunnetuin käsityöläiskatu; täällä 
myydään mm. jouluseimiä koristefiguureineen, mutta myös koristenukkeja, jotka esittävät italialaisia 
poliittikkoja ja jalkapalloilijoita! Näemme myös Galleria Umberto 1 –katetun galleriakäytävän ja 
historiallisen Cafe Gambrianus-kahvilan sekä Piazza Plebisciton rakennukset.  
Retki päättyy yhteiseen lounashetkeen. Paluu hotellille omin päin.   



 

 

Alkuillasta Aarno Cronvallin alustus illan oopperaan, jota seuraa Verdin Macbeth ooppera Napolin 
historiallisessa San Carlo-teatterissa. Teatteri on yksi maailman vanhimpia. Sen rakennutti v. 1727 Napolin 
kuningas, Bourbon-sukuinen Carlo I.  Teatterinjohtajina ovat aikoineen toimineet mm. italialaiset tunnetut 
säveltäjät, Gioacchino Rossini ja Gaetano Donizetti. Meno-paluu teatteriin kävellen oppaan kanssa. 

  
 
13.03.2023 Maanantai   Napoli-Casertan kuninkaanlinna-Rooma 
Aamiaisen jälkeen pakkaamme laukut bussiin ja sanomme hyvästit Napolille.  
Noin tunnin päässä Napolista matkan varrella vierailemme mahtavassa Reggia di Casertan linnan 
puutarhassa. Tätä Bourbonien 1700-luvulla rakennuttamaa linnaa on hyvällä syyllä kutsuttu ”Napolin 
Versailleksi”.  
Linna ja sen ympärillä oleva puisto on 1700-luvun tunnetun italialaisen arkkitehtin Vanvitellin 
suunnittelema. Puisto on sekä italialais- että englantilaistyylinen; suihkulähteet, patsaat, geometrisyys.  
Nautimme yhteisen lounaan lähellä linnaa sijaitsevassa miellyttävässä ravintolassa. Lounaan jälkeen 
matkamme jatkuu kohti Fiumicinon lentokenttää, josta ilta lento Helsinkiin.  
 

Majoitus 

  
 
ART RESORT GALLERIA UMBERTO**** Galleria Umberto I 83, 80132 NAPOLI.  Tel. +39 081 19136220 
Erittäin hyvällä paikalla, Napolin tunnetuimman ostosgallerian sisällä, 4.kerroksessa sijaitseva pienehkö 
putiikkityylinen hotelli. Sisustus koristeellista ja kaunista. Hotelliin mennään galleriasta pienehköllä 
hissillä. Hotellissa vastaanotto, baari ja oleskelutila, aamiaissali galleriaan päin. Huoneissa, joissa WI-fi, 
tv, ilmastointi, 
 wc-kylpyhuone, minibaari.  Ei suuria yleisiä tiloja. Aamiainen italialainen/napolilainen.  
Hotellista vajaa 100 m Teatro San Carloon. www.artresortgalleriaumberto.com  

Finnair lennot 
10.3. Helsinki-Rooma klo 07.40-10.10, AY1761 
13.3. Rooma-Helsinki klo 19.30-00.05 +1, AY1764 

 

 



 

 

 

Matkan hinta: 1.652 € /hlö jaetussa kahden hengen huoneessa, yhden hengen lisä + 172 € 

Hintaan sisältyy: 
-lennot turistiluokassa veroineen, sis. 1 laukku ruumaan/hlö 
-majoitus 2 h tai 1 h huoneissa  
-ateriat  (puolihoito) 
   Hotelliaamiainen   
   4 xlounas tai illallinen juoman kera 
-kuljetukset yksityisbussilla  
-retket ohjelman mukaan (kuulokkeet) sekä sisäänpääsyt 
-suomalainen opas ryhmän kanssa koko matkan ajan Italiassa 
-tarvittavat paikallisoppaat 
-Macbeth oopperalippu (parhaat permantopaikat) 
-Aarno Cronvallin esitelmät matkan aikana. 
-Alv         

Lisämaksusta Pompein retki hinta 130 €/hlö, edellyttäen min. 15 lähtijää) 
Lähtökirje ja e-lentoliput lähetetään kotiin noin 1 kk ennen matkan alkua. Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen 
liitteenä. Matka ei sovellu liikuntaesteisille henkilöille. Ohjelma sitoumuksetta.   

Vastuullinen matkanjärjestäjä SoileTours Oy  
puh. 09-4129344 
www.soiletours.com     
info@soiletours.com   
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä Kuvi 40/89/MjMvU 
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995 


