
FIRENZE

Pidätämme oikeuden muutoksiin matkaohjelmissa.

Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 23 €/varaus).

Varaukset:
& 010 289 8100 & 010 289  8101 ryhmät & 010 289 8102 (Helsinki)

Markku Piri

1. PÄIVÄ Toscanan idyllinen maaseutu
Finnairin suora aamulento Helsingistä Milanoon. 
Suomalainen oppaamme Leena Knuuttila on ryhmää 
vastassa Milanon lentokentällä. Kulttuuria, taidetta 
ja historiaa tihkuva matkamme alkaa ajolla Toscanan 
idylliselle maaseudulle. Majoitumme ylelliseen vii-
dentähden maalaishotelli Il Borroon. Päivän aikana 
yhteinen lounas.

2. PÄIVÄ Firenze ja Markku Pirin  
taidenäyttelyn avajaiset ja juhlaillallinen
Aamiaisen jälkeen ajamme Firenzeen. Matkan 
aikana tutuiksi tulevat niin Italian värikäs historia, 
renessanssitaiteilijat kuin myös nykytaiteen mes-
tarit. Firenzessä majoittuminen hotelliin ja Leenan 
opastama kiertokävely hotellimme ympäristössä. 
Poikkeamme Marino Marinin museossa, jonka 
jälkeen valmistaudumme matkamme kohokohtaan 
- Markku Pirin taidenäyttelyn avajaisiin. Avajaiset 
Palazzo Medici Riccardissa,  jonka jälkeen gaala-
illallinen ruokajuomineen. 

3. PÄIVÄ Firenze, Uffizin ja Duomon 
taideaarteet
Aamiaisen jälkeen opastettu kävelykierros ja tutus-
tuminen Uffizin ja Duomon taideaarteisiin. Leenan 
opastamana kuljemme Firenzen kaduilla, piazzoilla 
ja kirkoissa ja nautimme kaupungin tunnelmas-
ta. Poikkeamme Danten ja hänen rakastettunsa 
Beatrice Portinarin pikku kirkkoon, Santa Marghe-
rita dei Cenciin, jossa kuulemme Dantesta ja hänen 
aikalaisistaan. Aikaa jää myös tutustua omatoi-
misesti Firenzeen ja tutustua italialaisen keittiön 
makumaailmaan.

4. PÄIVÄ
Aamiaisen jälkeen opastettu tutustuminen San 
Marcon museoon. Yhteisen lounaan jälkeen ajo 
Roomaan, josta Finnairin suora iltalento Helsinkiin.

MATKATIEDOT
HINTA 1 698 € 
 

HINTAAN SISÄLTYY
• Finnairin suorat lennot Helsinki – Milano,
 Rooma –Helsinki turistiluokassa  
• majoitus kahden hengen huoneissa (1 yö 
 Il Borro ja 2  yötä  Montebello Splendid)
• ohjelman mukaiset ruokailut 
 (3 x aamiainen, 2 x lounas ruokajuomineen, 
 1 x gaalaillallinen ruokajuomineen)
• ohjelman mukaiset retket,sisäänpääsymaksut 
 ja kuulokkeet museoissa
• ohjelman mukaiset Leena Knuuttilan 
 opaspalvelut  

LISÄMAKSUSTA
• yhden hengen huone  320 €
• matkavakuutus

 LENTOAIKATAULU (sitoumuksetta)
Helsinki – Milano 08.05 – 10.10
Rooma – Helsinki 19.50 – 00.20 +1  

HOTELLIT 
Relais Il Borro, Il Borro *****. Keskiaikaisessa 
kylässä sijaitseva viiden tähden pittoreski  maa-
laishotelli. Hyvin varustetut deluxe suitet, joissa 
yksi makuuhuone, kylpyhuone, näkymä kes-
kiaikaiseen kylään. Amerikkalainen aamiainen, 
ilmainen Wi-Fi, Spa-osaston vapaa sisäänpääsy. 
www.ilborro.it  

Firenze: Hotel Montebello Splendid Firenze 
*****. Tyylikkäät kahden hengen huoneet, 
joissa joko parivuode tai kaksi erillistä vuo-
detta. Kylpyhuone, jossa suihku tai kylpy ja 
wc,hiustenkuivaaja,  satelliitti-tv, minibaari, 
Wi-Fi. Hotelli sijaitsee keskustassa, lyhyen 
kävelymatkan päässä nähtävyyksistä. www.
montebellospendid.com
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PIRiTALIA
Osallistu Italian ja Suomen väliseen taidelasin renessanssiin

Kulttuurin ja lasin löytöretki 21. – 24.3.2017
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– taidelasia ja maalauksia soolonäyttely 
kutsuttuna kolmeen Italian merkkimuseoon 
Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017

Taiteilija Markku Piri on kutsuttu ensi 
vuonna näyttelykiertueelle Firenzeen, 
Roomaan ja Venetsiaan.

On erittäin harvinaista, että kolme huo-
mattavaa Italian museota tarjoaa näytte-
lytilansa suomalaiselle tekijälle. Entistä 
merkillepantavamman tilaisuudesta tekee 
sen osuminen Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlavuodelle sekä yhteistyö 
Suomen Rooman-suurlähetystön kanssa.

Piri on taiteilijanlaadultaan poikkeukselli-
nen: hän on kokeilunhaluinen monitaituri, 
joka jo varhain ryhtyi laajentamaan alku-
peräistä tekstiilitaiteilijan rooliaan uusiin 
suuntiin useiden eri materiaalien parissa. 

Hänen näyttelynsä on kotonaan maassa, 
jossa hän monialaisella otteellaan pääsee 
jatkamaan suurten renessanssimestarei-
den perintöä tämän päivän ilmaisukielellä.

NÄYTTELYN SISÄLTÖ
Näyttelykiertueen kuraattorina 
toimii suomalainen Bonnissa asuva 
taidehistorioitsija ja kuraattori Ritva 
Röminger-Czako yhdessä museoiden 
johdon kanssa. 

Firenzessä tiimiin osallistuu taidejärjestö 
Modo Fiorentino, Roomassa Museo Carlo 
Bilottin näyttelyjohtaja Carla Scagliosi ja 
Venetsiassa myöhemmin paljastettavan 
kuuluisan museon johtaja. Museon nimi 
voidaan julkistaa, kun se julkaisee vuoden 
2017 näyttelyohjelmansa.

Yhteistyössä on mukana Suomen kun-
niakonsulaatti Firenzessä. Venetsiassa 
kumppaneihin kuuluu puhaltajamestarien 
yhteinen organisaatio Promovetro.

Näyttelyn keskiössä ovat Suomessa Rii-
himäellä ja Italiassa Venetsian kuuluisim-
pien mestarien kanssa toteutettu taide-
lasi, maalaukset, serigrafiat sekä 10 uutta 
graafista, maalauksellista ja taiteellisesti 
kunnianhimoista suomalaisuuden ytimeen 
paneutuvaa kuosia käsittävä sisustus-
kangaskokoelma, joka valmistuu Suomen 
itsenäisyyden juhlavuodeksi 2017 ja jonka 
toteuttaa Eurokangas. 

Näyttelykokonaisuus vaihtelee museoit-
tain, Venetsiassa pääpaino on taidelasis-
sa. Ohjelmallisia kulttuurimatkoja tulossa 
avajaiskaupunki Firenzen lisäksi Roomaan 
ja Venetsiaan. Lisäksi mahdollisuus myös 
osallistua kiertueen toteutukseen vastik-
keellisen joukkorahoituksen kautta. 

Lisätietoja: www.piri-piri.fi 

MARKKU PIRI 

Yhteistyössä mukana: Suomen suurlähetystö, Rooma, Puustelli, Avotakka, Niinivirta Transport S.p.A,  Lomalinja Holiday Tours Ltd


