
 
 

JS TRAVELIN TOSCANAN VIINI- JA RUOKAMATKA 3.-7.6.2020 

 

JS Travel on järjestänyt Toscanaan viinimatkat vuonna 2016 ja 2018. Matkoja on kehuttu historiamme 

parhaiksi. Vuonna 2020 jatkamme tutulla konseptilla ja mukana on matkoilta tuttuja viinitaloja sekä uusia 

kohteita. Yöpymiset ovat Pienzassa, jota kutsutaan Toscanan kauneimmaksi kaupungiksi. Pienzan muurilla 

pääset tunnelmoimaan postikorttimaisemien avautuessa viinilasin äärellä.  

Vierailemme matkalla viinintuottajilla kolmella eri laatuviinialueella Toscanan sisällä ja matkaa voi kutsua 

opintomatkaksi paikallisten viinien pariin. Montalcinon, Montepulcianon ja Chiantin viinit sekä luokitukset 

tutuksi. Tastingien lisäksi pääset tekemään ostoksia ja osa kohteista tarjoaa viinien toimituksen Suomeen!  

Italian matkaa ei voi kuvitella ilman autenttisia makuelämyksiä. JS Travelin Jouni on italialaisen ruoan suuri 

ystävä ja matkan ravintolakohteet on valittu niin että pääsemme aitojen makujen maailmaan. Ruokailemme 

perinteisissä trattorioissa, sekä Montepulcianossa viinitilalla ja viimeisenä iltana modernissa ravintolassa. 

Tervetuloa nauttimaan upeista viineistä, autenttisesta ruoasta ja postikorttimaisemista. 

 

3.6 keskiviikko 

Lento Helsingistä Roomaan ja siirtyminen bussikuljetuksella Pienzaan ja pidämme matkalla lounastauon. 

Majoittuminen Pienzassa BB Camerei Andrei, joka on varattu kokonaan ryhmällemme. Ihastuttava pieni BB 

sijaitsee Pienzan keskustassa ja kävellen on helppo katsella kaupunkia.  

Pienza hurmaa pienillä kujillaan, kaupoillaan, juusto- ja viinipuodeillaan, postikorttinäkymillä ja leppoisalla 

tunnemallaan. Pienzasta olemme valinneet matkalle ravintolat, joissa olemme vierailleet vuosien varrella ja 

asiakkamme ovat saaneet nauttia paljon makuelämyksiä. Illallinen yhdessä ja kaupunkiin tutustuminen ovat 

loppupäivän ohjelmana.  

4.6 torstai  

Tutustumme Montalcinon viinialueeseen ja vierailemme ensin Montalcinon kaupungissa, jonka laadukkaassa 

viinikaupassa olemme perinteisesti aloittaneet tutustumisen alueen viineihin. Montalcinon pieni ja kompakti 

kaupunki sijaitsee kukkulan päällä upeilla näköaloilla ja vierailemme kaupungin keskustassa sijaitsevassa 

rauniolinnassa sekä nautimme lounaan perinteisessä perheomisteisessa trattoriassa.  

Iltapäivällä vierailemme Casanovan di Nerin viinitilalla. Heidän viinejään on hyvin saatavilla paikallisesti ja 

opimme lisää alueen viineistä tastingin ja viinitaloesittelyn myötä. 

 

 

 

 



 
5.6 perjantai 

Teemme koko päivän retken Chiantin alueelle. Vierailemme ensin luostarissa, joka on tunnettu historiastaan 

ja viininvalmistuksesta. Hyvin idyllinen kohde ja täältä voit myös ostaa heidän viinejänsä. Luostarin vieressä 

on tasokas ravintola, jossa nautimme lounaan vierailumme jälkeen.  

Chiantin viinialue on hyvin laaja ja viinitiloja riittämiin. Olemme valinneet matkalle kolme erilaista ja 

laadukasta vierailukohdetta. Viinitiloilla tutustumme tastingien merkeissä viineihin ja lisäksi useimmilla 

viinintuottajilla on ollut myös mahdollista ostaa oliiviöljyä sekä grappaa. Loppuiltapäivästä olemme valmiit 

siirtymään takaisin Pienzaan ja nauttimaan auringonlaskusta viinilasin äärelle.  

 

6.6 lauantai  

Perjantain pitkän päivän jälkeen vietämme leppoisamman lauantain. Vierailemme Montepulcianon 

kaupungissa, joka niin ikään sijaitsee kukkulan päällä upeiden maisemien äärellä. Montepulcianossa 

vierailemme kirkossa ja paikallisen viinintuottajan myymälässä missä on mahdollisuus maistiaisiin. 

Mahdollisuus myös vierailla kidutusmuseossa tai vaihtuvissa näyttelyissä mitä järjestetään läheisessä 

linnassa.  

Päivän tilavierailuna meillä on laadukas ja suosittu viinitila, joka on biodynaaminen. Tutustumme heidän 

toimintaansa ja nautimme lounaan viinitilalla viinin kera. Täältä on hyvä tehdä muiden viinitilojen tapaan 

ostoksia ja tuoda Suomeen viinejä mitä harvemmin löytää.  

Iltapäivällä pääset vielä nauttimaan Pienzan ostosmahdollisuuksista ennen illallista, jonka nautimme 

modernissa italialaisessa ravintolassa. He käyttävät paikallisia raaka-aineita ja ruoka on ollut aina erittäin 

maistuvaa. 

7.6 sunnuntai  

Vierailemme Sienan kaupungissa, joka on tunnettu hevoskilpailu Paliosta. Kilpailu järjestetään vuosittain 

keskusaukiolla ja tämä legendaarinen tapahtuma kerää katsojia ympäri maailmaa, sekä on paikallisille 

vuoden merkittävin juhla. Vierailukohteista lisäksi Sienan katedraalia on kutsuttu Toscanan kauneimmaksi ja 

kompakti keskusta tarjoaa paljon ostosmahdollisuuksia ja baareja sekä ravintoloita. Vierailtuamme Sienanssa 

aloitamme matkanteon kohti Roomaa.  

Sinulla on mahdollisuus ostaa lisäyöpymisiä Roomaan ja olemme varanneet hotellin keskustasta läheltä 

pääjuna-asemaa. Matkanjohtaja Jouni jää myös Roomaan pariksi päiväksi ja saat hyviä vinkkejä kaupungin 

tarjontaan. 

 

 

 

 

  



 
 

Matkan lennot Finnairilla:  

Helsinki-Rooma 3.6 AY1761 07:50- 10:15 
Rooma-Helsinki 7.6 AY1764 19:45-00:05    
 

Majoitus: BB Andrei Camere  

Matkan hinta: 1325€/hlö jaetussa 2hh +palvelumaksu 27€ (varaus 1 laskutusosoite). Matkan ennakkomaksu 

350€ ja loppulasku 45vrk ennen matkaa. Lisämaksut: 1hh lisämaksu 300€.   

Matkan hinta sisältää: Finnairin reittilento Helsinki-Rooma-Helsinki ja 1x 23kg ruumaan laitettavan 

matkatavaran, kuljetukset Italiassa matkaohjelman mukaisesti. Majoitukset BB Andrei Camere, 4x 

aamiainen ja 2xlounas sekä 2x illallinen. suomalaisen matkanjohtaja-asiantuntija Jounin opastuksen. 

Pakettimatkatakuun.  

Lisämaksusta yöpymiset Roomassa valitussa hotellissa, pyydä tarjous JS Travelilta.  

Matkan peruutusehdot: Matkan voi perua ilman syytä seuraavilla kuluilla per henkilö: 30 vrk ennen matkan 

alkua 220€ 14-29 vrk 50% matkan hinnasta 2-14 vrk 80% matkan hinnasta Matkan peruutus 0-48h ennen 

lähtöä 100% matkan hinnasta. 

Nimenmuutos: Nimenmuutos on mahdollista 100€ kuluilla 14vrk ennen matkaa. Tämän jälkeen kulut ovat 

100€ + lentoyhtiön lisämaksu. 

JS Travel varaa oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa. 

Matka toteutuu! 

 

 


