
 
 

EKK:N AMMATILLINEN JUHLAEXCURSIO  

to 5.10- la 7.10.2017  

”POHJOIS-ITALIAN KESKUSTAIHMEET”  

LÄHTÖ:  to 5.10.2017 AY793 Finnair Helsinki klo 08.00, Milanossa klo 10.05 paikallista aikaa 

PALUU: la 7.10.2017 AY796 Finnair Milano klo 19.00, Helsingissä klo 22.55 Suomen aikaa 

HINTA:  975 e / henkilö / 1 hh Best Western Hotel Farnese Parmassa ++++   

tekninen matkanjärjestäjä OK-Matkat / Nordic Ferry Center Oy 

EDELLISIÄ EKK:N SYYSEXCURSIOITA:  
2006 Bilbao, 2007 Genova, 2008 Budapest, 2009 Berliini, 2010 Torino, 2011 Pietari, 2012 Lontoo, 2013 

Praha/Dresden, 2014 Tallinna, 2015 Bratislava/Wien, 2016 Varsova, 2017 Parma / Bologna / Pavia 

 
TORSTAI 5.10. 

Loistava oppaamme tohtori Liisa Väisänen (oppaana 2007 Genova, 2010 Torino) tulee vastaan 

lentokentälle, josta lähdemme linja-autolla kohti Parmaa. Väisänen taustoittaa ja samalla esittäytymiset. 

Tauko matkalla. 

Saapuminen Parmaan ja nopea majoittuminen ja kävelykierrokselle keskustan uudistuksiin vanhassa 

Parmassa. Tutustuminen Auditoriumiin (arkkitehti Renzo Piano 2001), joka on rakennettu entiseen 

sokeritehtaaseen sekä kongressikeskukseen. Samalla tutustumme paikalla logistisiin järjestelyihin sekä 

polkupyöräilyn edistämiseen ja autovapaiden kaupunkitilojen lisäämiseen. 

Illallinen vapaasti ja omakustanteisesti noin kello 20 vapaasti kunkin itse valitsemassa paikassa. 

PERJANTAI 6.10. 

Lähtö hotellilta klo 9.00 kävellen rautatieasemalle, josta junalla matkustamme kohti Bolognaa. Junamatkan 

kesto noin 1 tunti. Perillä tutustumme Salaborsan rakennushankkeeseen. Se on vanhaan keskustan pörssiin 

rakennettu kirjasto ja monitoimikeskus ja siitä tuli koko Bolognan kulttuurisydän heti avaamisensa jälkeen.  

Tutustumme Bolognan (450 000 asukasta) keskustaan jalkaisin. Huomio on noin 40 kilometrissä 

holvikäytäviä. Ne ovat osa Bolognan historiallista keskustaa, joka Euroopan säilyneistä historiallisista 

keskustoista toiseksi suurin. 

Vierailemme Archiginnasion rakennuksessa ja sen vanhassa anatomian salissa. Bolognassa on Euroopan 

vanhin yliopisto ja tämä oli sen historiallinen päärakennus. Tutustumme myös vuonna 1901 avattuun 

kauppahalliin (arkkitehti Arturo Carpi), joka uudistettiin Slow Food –tarpeisiin edustaen uudenlaista 



kauppahallia erilaisine ravintoloineen ja

Paikka on kehittynyt eläväksi opiskelijoiden kohtaamispaikaksi.   

Paluu junamatka takaisin Parmaan kello 18.00, jossa omaehtoinen ja omakustanteinen illallinen pääjuna

aseman ympäristössä kello 19.30. 

LAUANTAI 7.10.  

Bussikuljetus lähtee kello 9.30 hotellilta kohti Paviaa, jonne saavumme noin kello 11.30

Langobardiajan pääkaupunki. On kasvanut

palvelut ovat lähellä. Pavian arvoa kaupunkina nostaa sen historiallinen keskusta, jota on uudistettu 

maltilla. Yliopisto on perustettu 1300

vanhoista perinteistään mm. vuosittaisen Palio

Pavian yksi nerokkaimmista keskustauudistuksista on keskusaukion Piazza della Vittorian alle jo vuonna 

1958 rakennettu kauppakeskus, joka oli koko Italian ensimmäinen kauppakeskus (

rakennettiin vasta myöhemmin). Kauppakeskus säilytti vanhan kaupunkinäkymän, mutta jätti kaupan 

elävöittämään keskustaa saaden nykyisen muotonsa 2011. 

Kupolikattoinen Marcato di Piazza Arnaboldi 

kupoli itsessään on näkemisen arvoinen ja kertoo 1800

Noin kello 16 lähdemme Paviasta kohti 

Finnairilla laskeutuen Helsinkiin klo 22.5

Pokko Lemminkäinen 

tj. / Elävät Kaupunkikeskustat ry / 040

pokko.lemminkainen@kaupunkikeskustat.fi

 Tyytyväisiä EKK:n excursiolaisiamme ”Kultaiset terassit” 

kauppahallia erilaisine ravintoloineen ja pikaruokaloineen, joissa kaikissa on säilytetty hyvän ruuan kriteerit. 

Paikka on kehittynyt eläväksi opiskelijoiden kohtaamispaikaksi.    

Paluu junamatka takaisin Parmaan kello 18.00, jossa omaehtoinen ja omakustanteinen illallinen pääjuna

Bussikuljetus lähtee kello 9.30 hotellilta kohti Paviaa, jonne saavumme noin kello 11.30

Langobardiajan pääkaupunki. On kasvanut Ticiano-joen rannalle. Kaupungissa on 80

palvelut ovat lähellä. Pavian arvoa kaupunkina nostaa sen historiallinen keskusta, jota on uudistettu 

maltilla. Yliopisto on perustettu 1300-luvulla ollen Italian ja Euroopan parhaita yliopistoja. Pavia pit

vanhoista perinteistään mm. vuosittaisen Palio-kilpailun kautta. 

Pavian yksi nerokkaimmista keskustauudistuksista on keskusaukion Piazza della Vittorian alle jo vuonna 

, joka oli koko Italian ensimmäinen kauppakeskus (Pariisin Les Halles 

myöhemmin). Kauppakeskus säilytti vanhan kaupunkinäkymän, mutta jätti kaupan 

elävöittämään keskustaa saaden nykyisen muotonsa 2011.  

Marcato di Piazza Arnaboldi sijaitsee lähellä – kuuluisan kupolina a

itsessään on näkemisen arvoinen ja kertoo 1800-luvun kaupunkirakentamisesta. 

kohti Milanon Malpensan lentokenttää, josta kotilento lähtee klo 1

klo 22.55.     

tj. / Elävät Kaupunkikeskustat ry / 040 555 3462 

pokko.lemminkainen@kaupunkikeskustat.fi 

Tyytyväisiä EKK:n excursiolaisiamme ”Kultaiset terassit” –tavaratalossa 2016.    

pikaruokaloineen, joissa kaikissa on säilytetty hyvän ruuan kriteerit. 

Paluu junamatka takaisin Parmaan kello 18.00, jossa omaehtoinen ja omakustanteinen illallinen pääjuna-

Bussikuljetus lähtee kello 9.30 hotellilta kohti Paviaa, jonne saavumme noin kello 11.30, joka on vanha 

rannalle. Kaupungissa on 80 000 asukasta. Kaikki 

palvelut ovat lähellä. Pavian arvoa kaupunkina nostaa sen historiallinen keskusta, jota on uudistettu 

luvulla ollen Italian ja Euroopan parhaita yliopistoja. Pavia pitää kiinni 

Pavian yksi nerokkaimmista keskustauudistuksista on keskusaukion Piazza della Vittorian alle jo vuonna 

Pariisin Les Halles 

myöhemmin). Kauppakeskus säilytti vanhan kaupunkinäkymän, mutta jätti kaupan 

kuuluisan kupolina alla ei ole kupolia, mutta 

luvun kaupunkirakentamisesta.  

, josta kotilento lähtee klo 19.00 

 


