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TaT 

 
Joulumarkkinamatka Veronaan ja Gardajärvelle sekä Veneton viinit 28.11-1.12.2019 
 

JS Travel on järjestänyt useita viinimatkoja Veneton alueelle. Vuonna 2019 matkaamme 

tutustumaan Veronan ja Gardajärven joulumarkkinoihin ja yhtenä päivänä perehdymme 

Veneton alueen upeisiin Valpolicella ja Amarone viineihin. Italia tunnetaan viinin lisäksi 

ruokakulttuuristaan ja olemme valinneet matkalle ravintoloita, jotka tarjoavat autenttisia 

elämyksiä.  

 

Veronan joulumarkkinat ovat hyvin tunnelmalliset ja ne sijaitsevat pienellä alueella 

keskustassa. Markkinoilla on mahdollisuus ostaa paljon erilaisia jouluun liittyviä tuotteita ja 

ruokaa sekä juomaa on tarjolla moneen makuun. Verona itsessään on viehättävä, 

historiallinen, kompakti kaupunki, joka tarjoaa lukuisan määrän pieniä ravintoloita, kauppoja 

ja historiallisia rakennuksia esim. Amfiteatteri, Romeon ja Julian koti. Verona on JS 

Travelille hyvin tuttu kaupunki ja esittelemme teille sen monipuolista tarjontaa ja tietenkin 

oivia viinibaareja sekä ravintoloita.   

 

Alustava matkaohjelma lyhyesti: 

 

28.11. torstai 

 

Matkustamme Helsingistä Finnairin reittilennolla Milanoon, josta bussikuljetus Veronaan. 

Viemme matkatavarat hotellille ja pidämme matkainfon. Tämän jälkeen tutustuminen 

Veronan keskustaan ja sen tarjontaan. Lisäksi nautimme lasilliset kuplivaa viinibaarissa.  

 

Hieman omaa aikaa keskustassa ja tutustuminen yhdessä joulumarkkinoihin sekä illallinen.  

 

29.11. perjantai 

 

Päivän ohjelmassa ovat mielenkiintoiset viinitalovierailut lähellä Veronaa. Vierailemme isolla 

ja tunnetulla Masin viinitalolla, jossa pääsemme maistamaan sekä Masin että Serghio 

Aligherin viinejä. Lounastauko pienessä Osteriassa jossa vierailu on aina makuelämys.  

 

Iltapäivällä tutustumme pientuottajan viineihin ja vierailemme yhdellä pientuottajalla, joka on 

meille hyvin tuttu vuosien varrelta. Luvassa on monipuolinen tasting ja mahdollisuus tehdä 

ostoksia. Palaamme loppuiltapäivästä Veronaan ja ilta on omatoiminen.  
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30.11. lauantai 

 

Aloitamme päivän heti aamusta ja matkaamme kohti Gardajärven maisemia. Gardan 

kaupungissa järjestetään joulumarkkinat ja ne ovat kohteemme. Pieniä puoteja, syötävää ja 

juotavaa, pieniä kauppoja, upeat maisemat ja joulumarkkinatunnelmaa. Vietämme täällä 

muutaman tunnin ja ehdit nauttia kaupungin tarjonnasta.  

 

Paluumatkalla takaisin Veronaan pysähdymme Bardolinon kaupungissa ja teemme täällä 

kävelykierroksen. Palaamme loppuiltapäivästä Veronaan, josta olen varannut meille pöydän 

pienestä ravintolasta ja illallinen omakustanteisesti. 

 

1.12. sunnuntai  

 

Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Bergamoa. Vierailemme lyhyesti keskustassa ja tämän 

jälkeen käymme isossa ostoskeskuksessa missä sinulla on mahdollisuus tehdä ostoksia sekä 

löytöjä ja nauttia lounas.   

 

Bergamosta matka jatkuu kohti Milanon Malpensan lentokenttää ja Finnairin iltalento 

Helsinkiin.   

 

Hotellit:  

 

Hotelli Fiera**** siisti businessväen suosiossa oleva hotelli Veronan messualueella lähellä 

ydinkeskustaa. Paikallisbussilla vain muutama pysäkki tai taksilla noin 10€. Olemme 

käyttäneet hotellia useiden ryhmiemme kanssa. Hotelli tarjoaa maittavan ja monipuolisen 

aamiaisen.  

 

 
Matkan lennot Finnairilla Helsinki-Milano-Helsinki 

 

AY 1751 28.11 klo 8.05-10.10      

AY1756   1.12 klo 18.55-23.00 

 

Matkan hinta:  

 

Matkan hinta:  

 

1050€ jaetussa 2hh. Ennakkomaksu 350€ +palvelumaksu 27€ varaus. 

Matkan hinta sisältää: 

Finnairin reittilennot Helsinki-Milano-Helsinki. Kuljetukset Italiassa matkaohjelman mukaisesti. 

Majoitukset hotelli Fierassa. 3x aamiainen, 2x illallinen ja 1x lounas ja 1x glögit joulumarkkinoilla. 

Tastingit viinitaloissa, suomalaisen matkanjohtajan Jounin opastuksen ja pakettimatkaturvan.   

Lisämaksut:  

Ruumaan menevät matkatavarat 20€/suunta, 1hh lisämaksu 200€ 

Omakustanteisesti:  

Ruokajuomat, matka- ja matkatavaravakuutus, muut kuin matkan hintaan sisältyvät ruokailut.  
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Matkan peruutusehdot: 

Matkan voi perua ilman syytä seuraavilla kuluilla per henkilö: 

30 vrk ennen matkan alkua 200€ 

14-29 vrk 50% matkan hinnasta 

2-14 vrk 80% matkan hinnasta 

Matkan peruutus 0-48h ennen lähtöä 100% matkan hinnasta 

 
JS Travel varaa oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa. Ryhmän minimilähtijämäärä on 6 henkeä.  
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