yliopistomatka BOLOGNAan
Aikamatka Medicien valtakuntaan varhaiskeskiajan
kulttuurin ytimeen 20.–24.4.2022.
Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen keväisen Italian matkan
pääkohteena on Bolognan yliopisto, joka on Italian kolmanneksi suurin
ja jonka väitetään olevan maailman vanhin. Bologna on tunnettu myös
ainutlaatuisesta arkkitehtuurista ja legendaarisesta ruokakulttuurista.
Matkan asiantuntijana toimii Euroopan historian professori Laura Kolbe.
Matka päättyy Milanoon – designin ja muodin mekkaan. Tämä Italian
vaurain kaupunki tarjoaa sekä vintage-kauppoja että huippudesignliikkeitä 1400-luvun goottilaistyylisessä ympäristössä.
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bolognan yliopisto
Bolognan yliopisto, Universitá di Bologna, on yksi maailman vanhimmista yliopistoista. Se on perustettu vuosina
1088–1119. Toisin kuin muut yliopistot Bolognan yliopisto aloitti toimintansa vapaiden opettajien ja oppilaiden
tasa-arvoisena yhteisönä. Opiskelijat valitsivat niin opettajat maksaen heidän palkkansa sekä tekivät yliopistoa
koskevat päätökset. Sanaa universitas käytettiin ensimmäistä kertaa Bolognassa. Sana tarkoitti aluksi
opiskelijoiden kansainvälistä kiltaa. Vasta 1400-luvulla alkoi universitas varsinaisesti tarkoittaa yliopistoa.
Jokainen yliopistosta valmistunut sai opettaa muissa yliopistoissa ilman erityistä tutkintoa. Akateemista
sivistystä pidettiin oikeutena, johon eivät valtioiden rajat voineet vaikuttaa. Vasta vuonna 1350 otti Bolognan
kaupunki opettajien palkkakustannukset hoitaakseen. Nykyään yliopisto on Italian valtion omistuksessa. Vastuu
100 000 opiskelijasta on jaettu 11 tiedekunnalle, jotka kattavat suurimman osan klassisista oppialoista kuten
oikeustiede, taloustiede, lääketiede ja filosofia.
Bologna ja sen yliopisto olivat jo varhaisella keskiajalla eurooppalaisen oikeustieteen keskus. Sen alumneihin
lukeutuvat useat paavit ja kuuluisuudet kuten esim. Dante Alighieri, Erasmus Rotterdamilainen, Giorgio Armani,
Pier Paolo Pasolini ja Enzo Ferrari. Bolognan yliopisto on edelleen Italian maineikkain yliopisto. Erasmus-ohjelma,
Euroopan unionin vaihto-opiskelijaohjelma, on nimetty Erasmus Rotterdamilasen mukaan.

Vuoden Alumni 2013, Laura Kolbe on historiantutkija, Helsingin yliopiston Euroopan historian
professori, tietokirjailija, kolumnisti ja Helsingin kaupunginvaltuutettu.
Kolbe on työskennellyt useiden historiahankkeiden parissa. Hän valmistui maisteriksi 1982
Helsingin yliopistosta ja väitteli tohtoriksi 1988 Kulosaaren huvilakaupungin historiasta. Hän
toimi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historiantutkijana vuosina 1989-1996 ja julkaisi
kaksi osaa ylioppilaskunnan sodanjälkeistä historiaa. Vuosina 1996–2001 hän toimi Helsingin
kaupungin historiatoimikunnan tutkijana ja kirjoitti laajan kunnallispoliittisen osuuden
Helsingin historia vuodesta 1945 -kirjasarjaan. Tiedonjulkistamisen valtiopalkinnon Kolbe sai
päätoimittamastaan Suomen Kulttuurihistoria I-V -teossarjasta (2005).
Kolben keskeisimmät tutkimusalueet ovat Suomen ja Euroopan 1900-luvun historia sekä
kulttuuri- ja kaupunkihistoria, mutta opettajana ja tutkijana hän on liikkunut sekä ajallisesti
että temaattisesti laajalla alueella. Kolbe kuului Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran
perustajajäseniin ja tuli valituksi Suomen Tiedeseuran jäseneksi 2005. Vuodesta 2021 Kolbe
on Uppsalassa vaikuttavan Kungliga Vetenskaps-Societetenin (ulkomainen) jäsen ja European
Academy of Sciences and Arts jäsen.

pÄIVITTÄINEN MATKAOHJELMA
1. PÄIVÄ: Helsinki–bologna (ke 20.4.2022)
Saavumme Malpensan lentokentälle Milanoon aamulla klo 10.05. Bussimatka
lentokentältä Bolognaan kulkee hedelmällisen Emilia Romagnan halki, joka on Italian
kuuluisimpia ruokamaakuntia. Keittiö on kuuluisa mm. tortellineista, tagliatellesta,
parma kinkusta, parmesaani- ja fossajuustoista, balasmicokastikkeesta ja tietysti
bolognaise kastikkeesta - unohtamatta herkullisia paikallisia viinejä
Teemme opastetun taidekävelyn Labirinto della Masonessassa Parman ulkopuolella.
Tämän labyrintin rakennutti Italialainen hyväntekijä ja taiteen kustantaja Franco Maria
Ricci vuonna 2014. Se koostuu 200 000 bambukasvista, jotka kehystävät paikan
museota, jossa tutustumme Riccin suureen yksityiseen taidekokoelmaan. Lounaan
nautimme museon tasokkaassa bistrossa.
Saavumme Bolognaan noin kello 17:30 ja majoitumme keskustassa sijaitsevaan
hotelli Zanhotel Tre Vecchiin. Päivällisen nautimme lähellä sijaitsevassa ravintolassa.
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2. PÄIVÄ: BOLOGNAN YLIOPISTO ja vanha keskusta (TO 21.4.)
Aamupäivällä vierailemme Bolognan yliopistossa. Kuulemme yliopiston
monisatavuotisesta historiasta sekä nykytilanteesta ja kaupungin upeasta
arkkitehtuurista. Yliopiston edustaja ottaa meidät vastaan ja esittelee aluetta.
Opastetulla kierroksella käymme myös Palazzo Poggin laboratorioissa ja näemme
maantieteen, merenkulun, fysiikan, luonnontieteiden, kemian, anatomian ja monen
muun alan kuuluisia kokoelmia. Nautimme yhteisen lounaan yliopistoalueella.
Iltapäivällä suuntaamme opastetulle kaupunkikierrokselle Bolognan hyvin säilyneeseen
vanhaan kaupunkiin, jossa on kilometreittäin pylväsarkadeja. Piazza Maggiore-aukiolla
kohoaa keskeneräiseksi jäänyt Basilica di San Petronio, josta oli alun perin määrä
tulla Rooman Pietarinkirkkoakin mahtavampi. Yliopistolla oli aikoinaan useissa
toria ympäröivissä kaupungin palatseissa toimineita tiedekuntia, joihin tutustumme
kierroksen aikana. Näemme myös aukion laidalla sijaitsevat vanhat hallintorakennukset:
Kuningas Enzon palatsin, Notaarien palatsin sekä Pyhälle Petroniukselle omistetun
tuomiokirkon.
Keskiaikaisen markkina-alueen kautta kävelemme entisten juutalaiskortteleiden kautta
Santa Stefanon kirkolle. Matkan varrelle jäävät Bolognan kuuluisat tornit: Torre Asinelli
ja Torre Garisenda. Ne toimivat keskiajalla statussymboleina ja kaupungin varakkaiden
perheiden vartio- ja varastotorneina. Kaupunkikierroksen jälkeen loppupäivä on vapaaaikaa ja päivällinen nautitaan omatoimisesti.
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3. PÄIVÄ: Parma – Prosciutto di Parma ja
”The Righini Collection”, Modena (PE 22.4.)
Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan Parma-Modenan alueeseen. Vierailemme
maailmankuulua kinkkua, Prosciutto di Parmaa, tuottavassa Saluifcio Contissa Parman
ulkopuolella. Opastetulla kierroksella käymme suolaamon kylmätiloissa ja kellariholveissa
ja maistamme suolaamon tuotteita. Vierailun jälkeen suuntaamme Parman kaupunkiin.
Aloitamme Parman vierailun lounastamalla keskustan ravintolassa. Lounaan jälkeen
tutustumme kaupungin keskustaan kävellen. Roomalaisten perustama Parma on ollut jo
varhaisista ajoista lähtien vauras kauppakaupunki. Sen hallinnollinen keskus on rakennettu
piazza Garibaldin ympärille. Täällä sijaitsevat kaupungin vanhat hallintorakennukset,
tuomiokirkko ja kastekirkko. Näemme ulkoapäin Teatro Region, Verdi-festivaalien
pääesityspaikan ja vierailemme paikallisessa juustokaupassa. Tältä alueelta on kotoisin
maailmankuulu Parmigiano-juusto.
Ennen paluuta Bolognaan tutustumme Italian ainutlaatuisimpaan yksityisomistuksessa
olevaan autokokoelmaan The Righini Collection. Autoharvinaisuuksia on Modenan lähellä
sijaitsevaan linnaansa koonnut Mario Righini. Vaikuttavaan
kokoelmaan kuuluu rivistö historiallisia autoja, joista useimmat
ovat alkuperäisasussaan ja entisöimättömiä. Edustettuina on
tunnettuja automerkkejä kuten Lancia, Bugatti, Rolls Royce,
Fiat, Stanguellini, Ford, Ansaldo, Itala, OM ja Isotta Fraschini.
Kokoelmiin kuuluu myös Benito Mussolinin yksityisauto Alfa
Romeo vuodelta 1929.
Nautimme päivällisen ravintola Cantina Bentivogliossa, jossa
myös kuulemme jazz-musiikkia illan aikana.
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4. PÄIVÄ: Serralunga d’Alba – Milano (LA 23.4.)
Aamiaisen jälkeen kirjaudumme ulos Bolognan hotellista ja lähdemme bussilla kohti
Piemontea ja Serralunga d’Albaa.
Barolon viinialue Piemontessa tunnetaan laadukkaista viineistään, joita valmistetaan
pieninä erinä. Viiniviljelmät ja kuvankauniit kylät ulottuvat silminkantamattomiin.
Italialaisen idyllin keskellä sijaitsee suomalaisen Sukulan perheen viinitila, joka on
tuottanut maailmanluokan viinejä vuodesta 2006. Sukulan viinit
edustavat aitoa käsityöläisperinnettä ja korkeaa laatua. Tila
tuottaa tällä hetkellä palkittua Baroloa (Meriame cru) ja Barbera
d’Albaa. Vain kahden hehtaarin kokoisen viinitilan tuotanto
on rajallista tuottaen vain noin 4500 pulloa viiniä vuodessa.
Suoramyynnin ja paikallisten ravintoloiden ostaman viinin lisäksi
viiniä viedään myös Yhdysvaltoihin, Ranskaan, Tanskaan ja
tietenkin Suomeen.
Isäntäpariskuntamme Riikka ja Jyrki Sukula toivottavat meidät
tervetulleiksi viinitilalleen lounasaikaan. He kertovat meille
työstään ja elämästään Italiassa. Nautimme herkullisen lounaan
ja maistelemme tilan omia viinejä.
Saavumme Milanoon noin kello 17:30. Majoitumme kaupungin
keskustassa sijaitsevaan hotelliin. Loppuilta on omaa
vapaa-aikaa ja päivällinen nautitaan omatoimisesti.
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5. PÄIVÄ: Milano–Helsinki (SU 24.4.)
Aamiaisen jälkeen lähdemme hotellilta kävelykierrokselle Milanon keskustaan
suomalaisen oppaamme johdolla. Milanon sydämessä tutustumme mm.
Tuomiokirkkoaukioon ja näemme upean Duomon ulkoapäin. Aivan sen vieressä on
kuuluisa Galleria Vittorio Emanuele -lasikäytävä – milanolaisten olohuone – jonka
varrella on paljon pieniä kauppoja, kahviloita ja ravintoloita. Gallerian toisella
puolella on maailmankuulu La Scala -teatteri. Käymme myös keskiaikaisella
markkina-alueella Piazza Mercantilla. Halukkailla on myös mahdollisuus kävellä
upealle Castello Sforzesco -linnoitukselle.
Iltapäivällä nautimme jäähyväislounaan hotellissamme. Hotellilta lähdemme
kello 15:30 Malpensan lentokentälle. Finnairin lento Helsinkiin lähtee klo 19 ja
saavumme Helsinkiin klo 22:55.

lämpimästi tERVETULOA mukaan!
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tietoa matkasta
LENNOT:
20.4.2022
24.4.2022

Helsinki – Malpensa, Milano 08:00–10:05
Milano – Helsinki
19:00–22:55

(Finnair)
(Finnair)

HOTELLIT:
Bologna: Zanhotel Tre Vecchi****, Via dell’Indipendenza, 47, 40121 Bologna
Neljän tähden keskustahotellimme Zanhotel Hotel Tre Vecchi sijaitsee historiallisessa rakennuksessa kaupungin
pääkatuihin kuuluvan kadun varrella. Huoneissa on ilmastointi, minibaari, hiustenkuivaaja, satelliitti-tv, ilmainen wifi ja
tallelokero. Kylpyhuoneessa on suihku. Hotellissa on klassinen sisustus ja kaunis aulabaari.
milano: Hotel Dei Cavalieri Milano Duomo****, Piazza Giuseppe Missori, 1, 20123 Milano
Hotelli sijaitsee Milanon sydämessä, kävelymatkan päässä Palazzo Realesta ja Piazza del Duomon aukiosta.
Historiallisessa rakennuksessa toimivasta hotellista on vain 250 metriä Milanon katedraaliin ja Galleria Vittorio
Emanuele II:een. Huoneissa on ilmastointi, minibaari, hiustenkuivaaja, satelliitti-tv, ilmainen wifi ja tallelokero.
Kylpyhuoneessa on suihku tai kylpyamme. Hotellissa on ravintola, aulabaari ja kattoterassi.

matkan hinta:
Matkan hinta on 1795 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 255 euroa.
Vähimmäisosanottajamäärä on 30 henkilöä. Matkalle on rajoitettu määrä paikkoja. Huomioi, että ohjelma saattaa
muuttua riippuen yliopiston mahdollisista ryhmärajoituksista. Ilmoittautumismaksu on 275 euroa ja se maksetaan
ilmoittautumisen yhteydessä. Loppulasku erääntyy 5 viikkoa ennen lähtöpäivää.

HINTAAN SISÄLTYY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finnairin lento Helsinki–Milano meno-paluu
Bussikuljetukset ohjelman mukaisesti
Majoitus neljän tähden hotelleissa, kahden hengen huoneessa sisältäen aamiaisen
Ohjelman mukaiset lounaat ja päivälliset (5 lounasta ja 2 päivällistä ruokajuomineen)
Suomenkielinen paikallisopas ohjelman mukaisesti
Ohjelman mukaiset vierailut yliopistolla ja nähtävyyksillä
Sisäänpääsyt ja opastetut vierailut Labirinto della Masoneen ja Saluifcio Contiin
Sisäänpääsy automuseoon
Viininmaistelu Sukulan viinitarhalla
Turistiverot
Matkan asiantuntijana toimii Laura Kolbe

MATKAN HINTAAN EI SISÄLLY:
Ateriat ja juomat, joita ei ole mainittu ohjelmassa, matkavakuutus.

huom! Opastetut kaupunkikierrokset Parmassa, Bolognassa ja Milanossa tehdään kävellen.
MATKAEHDOT:
Axtours pidättää oikeuden ohjelma-, hinta- ja aikataulumuutoksiin, jotka johtuvat liikennöitsijöistä,
kurssivaihteluista, lentoveroista ja polttoaineen hinnankorotuksista.

PERUUTUSEHDOT:
Peruutus 15.1.2022
Peruutus 18.2.2022
Peruutus 22.3.2022
Peruutus 3.4.2022
Peruutus 4.4.

mennessä
mennessä
mennessä
mennessä
jälkeen

ilmoittautumismaksu
30% matkan hinnasta veloitetaan
50% matkan hinnasta veloitetaan
75% matkan hinnasta veloitetaan
100% matkan hinnasta veloitetaan

Pyydämme tarkistamaan jo varausvaiheessa, että matkavakuutuksenne ja peruutusturvanne
kattavat tämän matkan peruutusehdot.

passi:
Matkustajilla täytyy olla mukana voimassaoleva passi.

VARAUKSET:
Varaukset ja tiedustelut sähköpostitse matkatoimisto Axtoursin yhteyshenkilölle alumni@axtours.fi tai
puh. 040 483 4950. HUOM! Ilmoita varauksen yhteydessä nimesi kuten se on passissa.
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