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TURUN TAIDEMUSEON YSTÄVIEN TAIDEMATKA  
MADRIDIIN 18. – 22.10.2020 
 

  Madrid on yksi Euroopan kauneimmista pääkaupungeista. Espanjan eloisa pääkaupunki yllättää 

monipuolisuudellaan - taidetta, kulttuuria eri muodoissaan, bulevardeja, puistoja, monumentteja, 

suihkulähteitä, kulinaristisia nautintoja, kuuluisia viinejä. Madrid on värikäs yhdistelmä perinnet-

tä ja modernia nykypäivää sekä ennen kaikkea nautintoja kaikille aisteille!  Madridissa viehättää 

arkkitehtuurin loistokkuus ja taiteen monimuotoisuus, josta noukimme parhaat palat.  

 

Matkaohjelmaehdotus 
18.10. sunnuntai│matkapäivä, tervetuloillallinen 

Kokoontuminen aamulla Turun lentoasemalla, josta lennämme Air Balticilla Riikaan. Nälkäisim-

mät ehtivät nauttia välilaskun aikana lounaan, koska saavumme Madridiin vasta myöhään ilta-

päivällä. Madridin lentokentällä meitä odottaa suomenkielinen paikallisopas. Kuulemme ensim-

mäiset selostukset Espanjasta ja Madridista oman bussimme kuljettaessa meitä keskustaan ja 

hotelliin majoittumaan. Illalla lähdemme kävellen yhteiselle illalliselle lämminhenkiseen ja perin-

teiseen madridilaisravintolaan.  

 

19.10. maanantai│Private Visit Prado, kaupunkikierros, lounas, Reina Sofia 

 

Aamupala varhain, koska pääsemme sisälle legendaariseen Pradon museoon ennen virallista 

aukioloaikaa ja saamme ensimmäisen tunnin nauttia ison museon rauhallisesta atmosfääristä. 

Legendaarisen museon avajaisista tuli 2019 kuluneeksi 200 vuotta. Kyseessä on yksi maailman 

tärkeimmistä ja suurimmista taidemuseoista, jonka uskomaton kokoelma maailmanlaajuisesti 
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merkittäviä taideteoksia ja värikäs historia tekevät siitä ainutkertaisen ja ehdottoman vierailu-

kohteen Madridissa kävijöille. Tutustumme museoon valikoidusti.  

  

Museo sijaitsee arkkitehti Juan de Villanuevan 

vuonna 1785 alun perin Luonnontieteen muse-

oksi suunnittelemassa uusklassista tyyliä edus-

tavassa rakennuksessa. Arkkitehti Rafael Mone-

on suunnittelema laajennusosa avattiin yleisölle 

syksyllä 2007. Museossa on nähtävillä yhteensä 

noin 9000 taideteosta sisältäen mm. maailman 

merkittävimmän espanjalaisen maalaustaiteen 

kokoelman 1800-luvulle asti. Lisäksi esillä on 

loistava kokoelma flaamilaista ja italialaista tai-

detta. Vierailu on oiva tilaisuus tutustua euroop-

palaisen maalaustaiteen kiehtovaan historiaan, kuulla tarinoita ikonisten taideteosten taustoista, 

synnystä ja kätketyistä merkityksistä sekä taiteen ja taiteilijoiden rooleista eri aikakausina.  

 

Museovierailun jälkeen tutustumme opastetulla kaupunkikierroksella Madridiin, jossa noin 4 

miljoonaa asukasta. Bussi kuljettaa meitä suuremmalla säteellä, jotta saamme kaupungista 

mahdollisimman laajan ja monipuolisen kuvan. Reitin varrella näkee, kuinka Madrid on kasvanut 

ja levittäytynyt moneen suuntaan. Noin kolme tuntia kestävän kiertoajelun aikana tutustutaan 

Madridin kuuluisimpiin ja tärkeimpiin nähtävyyksiin aina taiteen kultaisesta kolmiosta Real Mad-

ridin jalkapallostadioniin. Historiallisten kortteleiden lisäksi näemme myös modernia Madridia, 

mm. Cuatro Torres Business Areaan (CTBA), Madridin vielä rakenteilla olevaan uuden liikekes-

kuksen upeine lasiseinäisine pilvenpiirtäjineen.  

 

 
 

Kaupunkikierroksen päätämme lounasravintolaan, jossa nautimme kolmen ruokalajin lounaan 

kauniissa ravintolasalissa rauhalliseen tahtiin.  

 

Lounaalta siirrytään jalkaisin aukion toisella puolelle Reina Sofian modernin taiteen museoon  

Rakennuksen historia alkaa jo 1500-luvulta kuningas Filip II:n kaudelta, mutta tärkeimpänä vai-

heena sen historiassa on toimiminen sairaalana Kaarle III hallitessa Espanjaa. Sairaalana raken-

nus oli vielä 1960-luvun loppupuolelle, jonka jälkeen se useammasta purkamispäätöksestä huo-

limatta pysyi pystyssä ja julistettiin suojelukohteeksi. Rakennus restauroitiin huolella ja Espanjan 

edellinen kuningaspari kuningas Juan Carlos I ja kuningatar Sofia vihkivät museon pysyvän näyt-

telyn avatuksi v. 1992. Museon laajennuksen suunnitteli arkkitehti Jean Nouvel ja laajennusosan 

tultua käyttöön syksyllä 2005, Reina Sofian taidemuseo on yksi maailman suurimmista modernin 
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taiteen museoista. Museossa esillä kattava modernin ja 

postmodernin taiteen näyttely mm. Miron, Chillidan, 

Tapiesin ja Grisin töitä. Koko museon kuuluisin teos on 

Picasson Guernica.  

 

Opastetun museovierailun jälkeen paluukuljetus hotellil-

le. Ilta vapaa. 

 

20.10. tiistai│Toledo, viinitila ja lounas 

 

Päivän retkokohteemme on Espanjan entinen pääkaupunki Toledo, joka sijaitsee noin 70 km 

Madridista etelään. Kaupungin historia ulottuu yli kahden vuosituhannen taakse ja siellä on edel-

leen selvästi näkyvissä kolmen eri uskonnon ja kulttuurin vuosisatoja kestänyt rinnakkaiselo. 

Arkkitehtuurissa yhdistyy hienosti islamilainen, juutalainen ja eurooppalainen rakentaminen. To-

ledoon kannattaa tutustua rauhallisesti kävellen. Sen kapeilla mukulakivikaduilla voi aistia vuosi-

satojen historiaa ja nykypäivän tunnelmaa. Kukkulalle rakennettu kaunis pieni kaupunki vanhoi-

ne taloineen ja kujineen hurmaa kävijänsä. Kokonaiskuvan Toledon historiallisesta osasta saa 

parhaiten vastapäisen vuoren rinteellä olevalta näköalatasanteelta. Tärkeitä tutustumiskohteita 

ovat mm. goottilainen katedraali, joka on yksi koko katolisen maailman merkittävimmistä upeine 

taideteoksineen ja Santo Tomén kappeli, jossa on esillä El Grecon tärkein työ Herra Orgazin hau-

tajaiset.  

 

Toledosta jatkamme Finca Loranquen viinitilalle, jossa tutustuminen viinitilan tuotantoon, ti-

lan tuotteiden maistelu ja lounas. Finca Loranquen historia vie meidät takaisin Rooman aikaan, 

viinitilan alueen kautta kulki roomalaisten tie. 1700-luvun lopulla Armildez de Toledo aatelisperhe 

päätti rakentaa ranskalaistyylisen viinitilan paikkaan, jossa asiakirjat todistavat viinitarhojen 

olemassaolon 1200-luvulta lähtien tarkoituksenaan tuottaa laatuviinejä. Tila ollut aatelissukujen 

omistuksessa vuoteen 1981, jolloin se siirtyi nykyisille omistajilleen. Pieteetillä restauroidut ra-

kennukset yhdessä tilan tuottamien laatuviinien kanssa, on nostanut Finca Loranquen arvoste-

tuksi vierailukohteeksi.  

 

Paluu lounaan jälkeen Madridiin noin klo 19 mennessä. Ilta vapaa. 
 

21.10. keskiviikko│Thyssen, Kulttuuri-instituutti, oopperaillallinen 

 

Paroni von Thyssenin yksityiskokelmasta syntyneessä Thyssen-Bornemizan museossa on esil-

la taidetta renesanssista 1900-luvulle. Museon erikoisuutena on 1800-luvun Pohjois-Amerikkaa 

kuvaavat taulut sekä kokoelma eurooppalaisten impressionistien teoksia. Museon laajennusosas-

sa vaihtelevat näyttelyt.  

 

Rakennus on aikoinaan ollut aatelissuvun kaupunkipalatsi, josta arkkitehti Rafael Moneon suunni-

telmien mukaan restauroitu museo avattiin yleisölle 1992. Katalaaniarkkitehtien J. Bohigas, F. 

Pla ja I. Baquero suunnitteleman museon laajennusosa vihittiin käyttöön v 2004.  

 

Thyssen-Bornemizan museosta jatkamme Suomen Madridin-instituuttiin, joka on yksi kuu-

destatoista ulkomailla toimivasta kulttuuri- ja tiedeinstituutista. Instituutti perustettiin vuonna 

1996 yhteistyössä Madridin Complutense-yliopiston kanssa. Instituutilla on virallinen toimipiste 

Complutense-yliopiston filologisen tiedekunnan tiloissa. Varsinainen toimisto, näyttelytilat ja kir-

jasto sijaitsevat Madridin keskusta-alueella Chuecan kaupunginosassa. Instituutin päätehtävä on 

edistää suomalaisen kulttuurin, tieteen ja elinkeinoelämän tuntemusta.  

 

Iltapäivällä vapaata aikaa esim. ostoksille.  
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Viimeisen illan nautimme ravintolassa, jossa illallisen lomassa oopperalaulun ammattilaiset esit-

tävät aarioita eri oopperoista ja opereteista, tarjolla unohtumaton elämys.  

 

22.10. torstai│Palacio de Liria, lounas, matkapäivä 

 

Palacio de Lirian palatsi avasi ovensa yleisölle syyskuussa 2019. Edesmenneen Alban herttuat-

taren perillisten sanoin: Haluamme jakaa perheemme kokoelmaan kuuluvat taideteokset sellai-

selle yleisölle, joka ymmärtää ja on kiinnostunut taiteesta, kulttuurista ja historiasta. Nämä ai-

nutlaatuiset taideaarteet ovat nyt kaikkien Madridin asukkaiden ja vierailevien koettavissa.  

 

Museovierailun jälkeen kevyt lounas/brunch ennen lentokentälle siirtymistä. Lounaan jälkeen 

bussimme vie ryhmän lentokentälle, josta paluu Turkuun Riikan kautta Air Balticilla. 

 

Lennot Air Balticilla Turusta Riikan kautta Madridiin  

meno BT 356 18OCT TKURIX 10.20-11.25 ja BT 685 18OCT RIXMAD 13.00-16.10  

paluu BT 686 22OCT MADRIX 16.50-21.50 ja BT 359 22OCT RIXTKU 23.20-00.25+1  

  

Majoitus 

Hotel Emperador****, Gran Via 53, 28013 Madrid  

Tel: + 34 915 472 800 

 

Hotelli sijaitsee Madridin sydämessä vilkkaan Gran Vian varrella. 

Tunnelmallinen aulabaari, ravintola ja aamiaishuone, jossa buf-

fet-aamiainen. Kokoustilat ryhmille. Huoneissa suihku/kylpy, 

hiustenkuivaaja, tv, talletus, minibaari. Perinteinen madridilai-

nen sisustus. Huoneissa kokolattiamatot. 
 

Matkan kokonaishinta 1465 € / hlö, kun ryhmässä on minimi 25 lähtijää.  

Matkan alustavaan hintaan sisältyy  

• lennot Turku- Riika–Madrid–Riika-Turku lentoveroineen 

• majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa aamiaisineen 

• suomenkielinen paikallisopas joka päivä 

• ohjelman mukaiset kuljetukset, sisäänpääsyt, kuulokkeet museoissa  

• 3 lounasta ja 1 illallinen ruokajuomineen 

• lisäksi 1 illallinen musiikkiohjelman ja oppaan kera, sis. bussikuljetukset  

• palvelu- ja toimistomaksut, verot 

Lisämaksusta  

• yhden hengen huone 329 € 

• ennakkoon varatut istumapaikat lennolla 

• muut palvelut 

Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisä-

tä toimitus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot. 

 

Ilmoittautumiset 

anneli.vesa@gmail.com huonekavereittain ja -tyypeittäin 13.03.2020 mennessä. Ilmoita samalla 

osoite, sähköpostiosoite, puhelin ja ruoka- ja muut rajoitteet.  

Ryhmän koko on minimi 25 ja maksimi 25, koska erikoismuseoilla on rajoituksia ryhmän koon 

suhteen. Kannattaa siis ilmoittautua heti!  

Maksuehto 

Ennakkomaksu 300 € / hlö. Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkan alkua. 

 

mailto:anneli.vesa@gmail.com
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Hinnat perustuvat 18.12.2020 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan toteu-

tuminen edellyttää ryhmän minimikokoa 25. 

 

Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien 

ym. palveluiden muutoksista veloitamme 100 € muutoskulut / muutos ja lisäksi palve-

luntarjoajien perimät kulut. 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oi-

keuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. poltto-

aine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.  

 

Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtai-

nen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.  

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja ku-

luttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudat-

taen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuo-

toa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poik-

keuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityis-

ehtoja, joista asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä. Erityisehdot myös verkkosivuillamme 

www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/ 

 

Vastaan mielelläni lisäkysymyksiinne ja muokkaan tarjousta toiveidenne mukaisesti.  

Ystävällisin terveisin, 

Marita Björkbom-Ristimäki 

Kon-Tiki Tours, asiakkuuspäällikkö 

marita@kontiki.fi | +358 40 7698746 | Linnankatu 13 a A 17, 20100 Turku  

 

Ryhmämatkatoimisto Kon-Tiki Tours 

Fredrikinkatu 25 A 10 (2.krs), 00120 Helsinki 

Tel. +358 (0)9 466 300 

info@kontiki.fi  |  www.kontiki.fi 

 

 
Kon-Tiki Tours on 100% suomalainen, yksityinen matkatoimisto, joka toteuttaa räätälöi-

tyjä ryhmämatkoja eri teemoilla ympäri maailmaa.  Erikoisosaamistamme ovat luonto- ja 

lintumatkat sekä kulttuuri- ja wellness-matkat suomalaisten asiantuntijaoppaiden johdol-

la. Senioriryhmiin erikoistunut MatkaSeniorit-klubi, metsä- ja maatalouden erikoismat-

koja tekevä Trio Travels sekä urheilumatkoihin erikoistunut Björk & Boström ovat 

myös tuotemerkkejämme. Kon-Tiki palvelee yksittäisiä asiakkaita tuottaen lukijamatkoja 

yhteistyössä valittujen medioiden kanssa.   
 

http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
mailto:marita@kontiki.fi
mailto:info@kontiki.fi
http://www.kontiki.fi/

