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Matka Marchessa 8. -13.6.2020 

Matka etelä-Marchen henkeäsalpaavan kauniilla maaseudulla kukkuloiden keskellä. Vierailemme 

vanhoissa kylissä, maistelemme aitoja perinteisiä ruokia ja pienien ja tyylikkäiden luomuviinitilojen 

parhaita viinejä, tunnemme ihollamme pehmeän merituulen ja koemme myös vuoriston 

mahtavuuden. Paolo Pellei opastaa matkailjoita rakkaalla kotiseudullaan.  

Lennot Finnair 

8.6.2020 Helsinki 7.50 – Rooma 10.15 

13.6.2020 Rooma 19.40 – Helsinki 00.05 

8.6.2020 Ma – Saapuminen Marcheen - Ascoli Piceno 

Bussikuljetus Rooman Fiumicino-kentältä Marcheen, roomalaisten perustamaan Ascoli Picenon 

kaupunkiin. Majoittuminen hotelliin. Runsas ”lounas aperitiivi” Meletti kahvilassa ja lyhyt 

kävelyretki kaupungin keskustan kauniilla kujilla. Vapaata ilta. Hotelli
www.palazzodeimercanti.it  

9.6. Ti – Meri ja kala - San Benedetto del Tronto, luomuviinitila ja kalalounas Grottammaressa 

Aamiaisen jälkeen klo 9.00 suuntaamme kohti San Benedetto del Tronton vilkasta

rantakaupunkia, joka tunnetaan palmuistaan, kauniista rantakadustaan ja kalastussatamastaan. 

Kaduille levittäytyvät tiistaimarkkinat. Vierailemme erinomaisella, palkitulla luomuviinitilalla 

Ripatransonessa jossa maistelemme tilan viineja www.lecaniette.it . Pysähdymme läheiseen 

Grottammaren kaupunkiin merenrantaravintolaan runsaalle kalalounaalle, jonka aikana 

nautitaan Adrianmeren kaloja. Lounaan jälkeen rentouttava kävely vanhassa kaupungissa, josta 

on upea näköala. Paluu Ascoliin illalla.  

www.palazzodeimarcanti.it
www.lecaniette.it
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10.6. Ke – Ripatransone, Fermo ja luova illallinen Cuprassa 

Aamulla vapaa-aikaa. Klo 11.00 siirrymme läheiseen Torre di Palmen kylään, josta avautuvat upeat 

näköalat kukkuloille ja merelle. Vierailu Sant’Agostinon kirkossa, jossa on Vittore Crivellin upea 

polyptyykki. Sitten siirrymme roomalaisten perustamaan Fermon kaupunkiin, joka sijaitsee upealla 

näköalapaikalla. Vierailu Rooman aikaisissa maanalaisissa vesisäiliöissä. Sitten menemme Ylä-

Cupran vanhaan kaupunkiin, jossa nautimme luovalla tavalla valmistetun illallisen.  

Illallisen jälkeen paluu Ascoli Picenoon. 

11.6. To – Maaseutu ja kukkulat – Offida, luomuviini ja lyhyt ruokakurssi 

Aamiaisen jälkeen klo 10.00 siirrymme Offidan keskiaikaiseen kylään. Käymme Santa Maria della

Roccan mahtavassa goottilaistyylisessä kirkossa (vuodelta 1100), jonka freskot ovat peräisin 1300-

luvulta. Sitten siirrymme läheiselle pienelle viinitilalle, jolla tuotetaan korkealaatuisia luomuviinejä, 

pastaa ja extra vergine –oliiviöljyä www.vinimida.it. Lyhyt ruoanlaittokurssi tilalla: opimme

valmistamaan täytettyjä Ascolin oliiveja, joita sitten nautitaan lounaalla. Maistelemme tilan 

parhaita viinejä ruoan kanssa. Paluu hotelliin ja vapaa illallinen. 

12.6. Pe – Vuoristo ja Gourmet-Lounas 

Aamiaisen jälkeen klo 10 lähdemme Sibilliini-vuoriston kansallispuistoon ja vierailemme

vanhassa ja 

www.vinimida.it
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kuuluisassa Ambron Madonnan pyhäkössä, jossa ihailemme Sibillojen kauniita freskoja. Käynti 

Montefortinon vuoristo-kaupungissa. Sen jälkeen gourmet-vuoristolounas keskella luontoa. Paluu 

Ascoliin illalla. 

13.6.2020 La -  Oliiviöljy ja lähtö 

Aamiaisen jälkeen klo 10 lähtö Roomaan. Matkalla pysähdymme oliivipuristamossa, jossa 

tuotetaan korkealaatuista oliiviöljyä. Vierailemme myös tuotantoalueella ja maistelemme eri 

oliiviöljyjä. Jatkamme matkaa Roomaan lentoaikataulun mukaisesti (vapaa lounastauko matkan 

varrella). 

Matkan hinta:  1590 eur/henkilö/2hh (väh. 20 henkilöä) 

Hintaan sisältyy: 

 5 yön majoitus kahden hengen huoneissa 4****hotellissa (1hh lisä 250 eur)

 5 buffet-aamiaista

 lennot Helsinki – Rooma - Helsinki

 kuljetus lentokentältä ja takaisin sekä kaikki ohjelmaan kuuluvat kuljetukset

 aperitiivi

 vierailu kahdella arvostetuilla luomuviinitiloilla ja viinien maistelu pikkupurtavan kera

 ohjelmassa mainitut ateriat sisältäen viinit ja muut ruokajuomat

 vierailu oliivipuristamossa ja öljyjen maistelua

 vierailut Ascoli Picenossa ja Offidassa ja kaikki sisäänpääsymaksut ohjelmassa mainittuihin 
kohteisiin

 matkanjärjestäjän (Paolo Pellei) mukanaolo, opastus ja tulkkaus suomeksi

 alv. 24%

Hintaan ei sisälly: 

 matkavakuutusta

 muita lisäpalveluja

Matkan varausmaksu on 477 euroa. Lähetämme 

varausmaksulaskun sähköpostitse. 

La Strada Travels 

Kiskontie 11 A 15 

00280 Helsinki 

Finland 

www.lastradatravels.fi 

Paolo Pellei    paolo.pellei@lastradatravels.fi 

puh.: +358 50 5357671 

puh. (Italia): +39 340 0700053  




