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Oopperamatka Veronaan 31.8-4.9.2023 
 
Matkan anti oopperan ystävälle on runsas Tosca - Madama Butterfly - Aida 
Monipuolinen alkusyksyn oopperamatka aurinkoiseen ja lämpimään Italiaan antaa voimia syksyn tuloa 
varten!!  Matkaisäntänä kulttuurivaikuttaja Aarno Cronvall, joka esittelee oopperat ryhmällemme.  
Oppaana Eliisa Niinimäki. Majoitus kaupungin keskustassa 4-tähden hotellissa. 
 

  
Romanttinen Romeon ja Julian kaupunki Verona ihastuttaa upealla Arena -amfiteatterillaan,  
joka on jokavuotisten mahtavien Oopperajuhlien näyttämönä.  
Lämpimät loppukesän illat tähtitaivaineen ovat mitä upein tapa nauttia mielenkiintoisista oopperoista,  
joita matkan aikana päästään kokemaan. Matkalla tutustutaan Veronan kaupunkiin ja sen salaisuuksiin 
opastetun kierroksen puitteissa. Veronan sydämestä löytyy mitä kauneimpia aukioita ja palatseja.  
Verona ei ole vain Shakespearen romaanin tapahtumakaupunki, vaan myös historiaa pulloillaan oleva 
venetolainen kulttuurikaupunki, jossa on myös hyvät ostosmahdollisuudet.  
Lopuksi tutustutaan Verdin kotiseutuun Bussetossa. 
Matkan aikana halukkaille järjestetään ihastuttava retki lähellä sijaitsevalle Gardajärvelle,  
jossa näemme mm. Sirmionen niemenkärjen, johon myös roomalaiset aikanaan ihastuivat,  
sekä mielenkiintoisen retken Modenaan Luciano Pavarottin museoon.  
 
Matkaohjelma 
 
31.8.2023 Torstai   Helsinki-Verona 
Iltapäivälento Aarno Cronvallin kanssa Helsingistä Veronan lentokentälle, jossa suomalainen opas  
Eliisa Niinimäki ottaa ryhmän vastaan.  
Bussikuljetus hotellille Veronan keskustaan ja majoittuminen. Yhteinen illallinen lähellä hotellia. 
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1.9.2023 Perjantai   Verona ja Ooppera Tosca Arenalla 
Aamupäivällä tutustumme Veronaan opastetulla kaupunkikierroksella. Kävelemme hotellista ensin  
Piazza Bra -aukiolle, joka on kaupungin sydän ja jo tuttu roomalaisten rakentama amfiteatteri Arena.  
Keskiaikaiset kauniit palatsit Piazza Erbe -aukiolla, Scala-suvun palatsit ja tunnelmallinen kotikirkko sekä Rooman  
valtakunnan ajan nähtävyydet kertovat Veronan pitkästä historiasta. Shakespeare sijoitti Romeon ja Julian  
tapahtumat Veronaan, niinpä kierroksella näemme myös Julian parvekkeen ja Romeon kotitalon ulkoapäin.  
 
Kierroksen jälkeen yhteinen lounas melkein Arenaa vastapäätä Liston 12 -ravintolassa. 
Iltapäivä vapaata.  
 
Klo 18-19 ooppera-asiantuntijan alustus illan oopperasta hotellin salissa.  
Klo 20.45 alkaa ooppera Tosca Arenalla. (sisältyy matkan hintaan) 
Meno-paluu kävellen oppaan ja/tai ooppera-asiantuntijan kanssa. 
 
 
2.9.2023 Lauantai Vapaapäivä tai valinnainen retki Gardajärvelle -  

Illalla valinnainen ooppera Madama Butterfly Arenalla 
Lauantaina on aikaa nauttia Veronasta omaan tahtiin tai lähteä lisämaksulliselle retkelle Gardajärvelle.  
(Kokopäiväretki klo 8.00 - n. klo 17.00) 

  
Gardajärvi on yksi Italian kauneimmista järviseuduista. Maisemat ovat monipuoliset, etelässä järvi levittyy monien 
kilometrien mittaisena, pohjoisessa jylhät vuoret hallitsevat maisemaa. Luonto on äärettömän kaunista;  
täällä viihtyvät sypressit, palmut, oliivipuut, sitruspuut, oleanterit, ihmeköynnökset. Järven ympärillä sijaitsevat  
pienet, maalaukselliset kylät ja Scala-suvun aikoinaan rakentamat linnat. Päivän aikana käymme mm. eteläjärven 
Sirmionessa jossa näemme ulkoapäin mm. Maria Callaksen huvilan. Järven pohjoispäässä Rivassa  
pidämme lounastauon. Osan matkaa taitamme järvilaivalla ihaillen maisemia järveltä käsin.  
Lounas retkipäivän aikana.  
 
Klo 18-19 ooppera-asiantuntijan alustus illan oopperasta hotellin salissa 
Klo 20.45 alkaa Madama Butterfly Arenalla.  
Meno-paluu oppaan/ ooppera-asiantuntijan kanssa kävellen. 
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3.9.2023 Sunnuntai Vapaapäivä tai valinnainen retki Luciano Pavarottin museoon  
Illalla valinnainen ooppera Aida 

Sunnuntaina on aikaa nauttia Veronasta omaan tahtiin, kaupat ovat auki ja muutenkin kaupunki on vilkas myös 
pyhäpäivänä. Tai mahdollista lähteä lisämaksulliselle retkelle: 
Mielenkiintoinen Luciano Pavarottin museo Modenassa 

  
Noin klo 09.30 lähdemme bussilla kohti Modenaa, jonne ajamme noin 1,5h.  
Bussissa tutustumme jo paremmin Italian kuuluisimpaan oopperalaulajaan, Luciano Pavarottiin jonka  
maine ja kunnia tunnetaan ympäri maailman. Pavarotti lauloi urallaan kaikissa maailman tärkeimmistä  
oopperataloista. Modenan läheisyydessä sijaitsee Luciano Pavarottin kotimuseo. 
https://www.casamuseolucianopavarotti.it/  
Museo vierailun jälkeen nautitaan lounas Modenan kaupungissa.  
Lounaan jälkeen palaamme Veronaan noin klo 17.00 mennessä. 
 
Klo 18-19 ooppera-asiantuntijan alustus illan oopperasta hotellin salissa 
Klo 20.45 alkaa Verdin Aidan esitys Arenalla. Meno-paluu oppaan/ ooppera-asiantuntijan kanssa kävellen. 
 
4.9.2023 Maanantai  Verona-Helsinki- Kotiinpaluu Verdin kotiseudun kautta 

  
Aamiainen hotellissa. Noin klo 09.00 aikaan lähdemme matkatavaroiden kanssa Veronasta kohti  
Giuseppe Verdin kotiseutua Po-jokilaaksoon. Retken aikana näemme paikkoja ja palatseja, jotka  
liittyvät läheisesti Verdin elämään. Vierailemme Sant’Agatassa sijaitsevassa Villa Verdissä, jossa  
Maestro asui suuren osan elämästään (jos avoinna) tai tutustumme Museo Casa Barezziin ja Teatro Verdiin.  
Tarkat vierailupaikat vahvistuvat kesällä 2023, kun Villa Verdin korjausaikataulu on selvillä.  
 
Yhteinen lounas nautitaan Bussetossa. Lounaan jälkeen matkamme jatkuu Veronan lentokentälle, 
josta Finnairin lento Helsinkiin. 
 
 
Lennot 
31.8. Helsinki-Verona, klo 16.10 – 18.05  AY1803 
4.9.   Verona-Helsinki, klo 18.55 – 22.35  AY1804 
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 Majoitus 

    
GIBERTI****, Via Giberti, 7 - 37122 Verona, tel. +39 045 8006900. www.hotelgiberti.it 
Hotel Giberti sijaitsee Veronan keskustassa, Arenan ja Porta Nuova -aseman välillä.  
Täysin uusitut, tyylikkäät huoneet, joissa on Wi-Fi, ilmastointi, satelliitti-tv.  
Huonepalvelu 24t. Aamiaisen voi nauttia kesällä hotellin ulkoterassilla.  

 
Matkan hinta: 1.798 €/hlö kahden hengen huoneessa, yhden hengen lisä + 466 € 
 
Hintaan sisältyy: 
-lennot turistiluokassa veroineen  
-majoitus 2 h tai 1 h huoneissa  
-aamiaiset päivittäin 
-tulopäivän illallinen juomineen (vesi, viini ja kahvi) 
-lounaan ruokajuominen Veronan kaupunkikierroksen jälkeen  
-lounaan ruokajuominen Bussetossa viimeisenä päivänä   
-Tosca oopperaliput (Poltrona) 
-kuljetukset yksityisbussilla  
-retket ja sisäänpääsyt ohjelman mukaan  
-suomalaisen oppaan Eliisa Niinimäen opastukset  
-Aarno Cronvallin esitelmät matkan aikana. 
-alv 
 

Valinnaiset lisämaksulliset oopperat 
02.09.2023 Lauantai Madama Butterfly 
03.09.2023 Sunnuntai Aida 
 

Hinnat: 
123 €/lippu, paikka 1.settore Verdi  
143 €/lippu paikka Poltrona  
171 €/lippu, paikka Poltronissima  

Valinnaiset retket 
Gardajärvi, hinta 116 €/hlö. (edellyttää min. 15 hlön osallistumisen) 
Hinta sisältää bussikuljetuksen, suomalaisen oppaan opastukset, laivalipun, lounaan ruokajuomineen. 
 

Luciano Pavarottin museo, hinta 125 €/hlö. (edellyttää min. 15 hlön osallistumisen) 
Hinta sisältää bussikuljetuksen, suomalaisen oppaan opastukset, sis.pääsyn ja opastetun kierroksen Pavarottin 
kotimuseossa. Lounaan juomineen. 
        
Yleistä: 
Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen liitteenä. Ohjelma sitoumuksetta.   
Ns. lähtökirje ja e-lentoliput lähetetään kotiin noin 1 kk ennen matkan alkua. 

 
Vastuullinen matkanjärjestäjä SoileTours Oy 
Puhelin 09-4129344.     www.soiletours.com   info@soiletours.com  

SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä 3725/00/MjU   
Vakuus asetettu Suomen Kilpailu- ja Kuluttajavirastoon.  
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995 


