
 
 

JS TRAVELIN TOSCANAN VIINIMATKA 1.-5.6.2022 

Palaamme Italiaan ja Toscanaan kesäkuussa 2022. Olemme uusineet perinteistä matkaamme Toscanaan ja   

yövymme eri kaupungeissa. Matkalla vierailemme useilla mielenkiintoisilla viinitiloilla, joista mainittakoon 

bioviinitila Salcheto Montepulcianosta ja Casanova di Neri Montalcinosta. Yövymme matkalla Sienan 

kaupungissa ja sen läheisyydessä sekä Pienzassa, jota kutsutaan Toscanan kauneimmaksi kaupungiksi. 

Pienzan muurilla pääset tunnelmoimaan postikorttimaisemista viinilasin äärellä. Siena tarjoaa isomman 

kaupungin sykettä ja hyvän ravintolatarjonnan sekä iltaelämää JS Travel on järjestänyt Toscanaan viinimatkat 

vuosina 2016 ja 2018 sekä tilausmatkoja. JS Travelin Toscanan viinimatkaa on kehuttu yhdeksi upeimmista 

matkoistamme.  

Vierailemme Toscanassa kolmella eri laatuviinialueella ja matkaa voikin kutsua oikeaksi opintomatkaksi 

paikallisten viinien pariin. Montalcinon, Montepulcianon ja Chiantin viinit tulevat tutuksi. Pääset vierailuille 

laadukkaille pientuottajille sekä vierailemme myös viinikaupoissa, joista voit tehdä löytöjä. Toscanan 

viinimatkalla sinulla on loistava tilaisuus tilata viinejä suoraan Suomeen.  

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

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

perinteisissä ravintoloissa, pienissä Trattorioissa ja modernin keittiön makuihin tutustuen.    

Sinulla on myös mahdollisuus pidentää matkaa lisämaksusta. Jounin mukana on mahdollisuus tutustua 

mielenkiintoisiin viinibaareihin ja ravintoloihin Roomassa nähtävyyksiä unohtamatta.   

Otamme koronatilanteen huomioon matkajärjestelyissä ja voit lähteä matkalle mukaan turvallisin mielin.  

Matkaohjelmaan voi tulla muutoksia lähempänä ajankohtaa ja voimme joutua vaihtamaan vierailtavia 

viinitilakohteita, mutta matkan laadusta ei tingitä. Seuraamme Italian matkustustilannetta ja matkan 

varanneille asiakkaille tiedotamme mahdollisista matkaan vaikuttavista säännöksistä. 

Matkan viinintuottajavierailut kokonaisuudessaan julkaisemme matkalle lähtijöille mutta saat niistä 

lisätietoa JS Travelista.   

Tervetuloa nauttimaan upeista viineistä, autenttisesta ruoasta ja postikorttimaisemista.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Matkakuvaus lyhyesti:    

 

1.6. keskiviikko                                       

Finnairin reittilento Helsingistä Roomaan ja siirtyminen bussikuljetuksella kohti Toscanan pohjoista aluetta.  

Matkamme kestää reilun kolme tuntia ja pidämme myös lounastauon. Päästyämme laadukkaaseen 

majapaikkaamme Hotelli Torciano Veccio Asiloon rentoudumme viinitastingin parissa ja nautimme Illallisen 

hotellin ravintolassa.   

2.6. torstai  

Perehdymme Chiantin alueen viinintuottajiin ja vierailemme luostarissa, joka on tunnettu omista viineistään 

ja täällä saat tietoutta Chiantin alueesta sekä luostarin historiasta. Vierailun ja tastingin jälkeen nautimme 

lounaan läheisessä laadukkaassa ravintolassa. Vierailemme iltapäivällä vielä yhdellä pientuottajalla, jonka 

jälkeen majoitumme Sienan kaupunkiin, joka on tunnettu hevoskilpailu Paliosta. Palio järjestetään kerran 

vuodessa Piazza del Campon aukiolla, joka on Sienan keskustan sydän lukuisine ravintoloineen ja 

terasseineen.   

Sienan kaupungissa asuu noin 53 000 asukasta ja sen keskustassa sijaitsee Sienan katedraali, jota pidetään 

yhtenä merkittävänä vierailukohteena. Sienassa vietämme kaksi yötä ja meillä on myös aikaa tutustua 

kaupunkiin.  

3.6. perjantai 

Aloitamme päivän vierailemalla Sienan lähellä laadukkaalla biodynaamisella viinintuottajalla ja he 

valmistavat myös valkoviiniä punaviinin lisäksi. Iltapäivällä lounaan jälkeen matkamme yhdelle matkojemme 

perinteisistä pientuottajista, jonka laadukkaita viinejä on aina ilo maistella. Molemmista päivän 

vierailukohteista sinulla on mahdollisuus tilata laadukkaita viinejä suoraan kotiin erittäin hyvällä hinta-

laatusuhteella. Illallisen nautimme Sienassa.  

Useammilta viinitiloilta on mahdollisuus ostaa oliiviöljyä ja grappaa sekä muita maataloustuotteita. 

Pientuottajien uniikkeja oliiviöljyjä sekä muita tuotteita saa normaalisti ostettua vain tilalta.   

 

 

 

 

https://www.hoteltorciano.com/en/home/


 
 

4.6. lauantai  

Tutustumme Montalcinon viinialueeseen ja vierailemme Montalcinon kaupungissa, jonka laadukkaassa 

viinikaupassa olemme perinteisesti aloittaneet tutustumisen alueen viineihin. Viinikaupan tastingissä 

maistelemme erityylisiä alueen viinejä ja moni on tehnyt kaupasta erinomaisia löytöjä.  

 

Montalcinon pieni kaupunki sijaitsee kukkulalla ja saamme ihailla näköaloja. Vierailemme kaupungin 

keskustassa sijaitsevassa rauniolinnassa ja nautimme lounaan perinteisessä perheomisteisessa trattoriassa.  

Iltapäivällä vierailemme Casanovan di Nerin viinitilalla. Täällä meillä on vierailukierros tastingin lisäksi. 

Loppuiltapäivästä olemme valmiit siirtymään Pienzan kaupunkiin ja nauttimaan auringonlaskusta viinilasin 

äärelle sekä Illallisen modernissa italialaisessa ravintolassa. Meillä on myös aikaa katsella ihastuttavia pieniä 

kauppoja sekä tehdä ostoksia.  

 

 

5.6 sunnuntai  

Vierailemme Montepulcianon kaupungissa, joka niin ikään sijaitsee kukkulan päällä upeiden maisemien 

äärellä. Täällä vierailemme kirkossa ja paikallisen viinintuottajan myymälässä, missä on mahdollisuus 

maistiaisiin. Osallistujilla on mahdollisuus vierailla kidutusmuseossa tai vaihtuvissa näyttelyissä, joita 

järjestetään läheisessä linnassa.  

 



 

 

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

heidän toimintaansa ja testaamme heidän maukkaita viinejään. Täältä on hyvä tehdä muiden viinitilojen 

tapaan ostoksia ja tuoda Suomeen viinejä, joita harvemmin löytää.  

Vierailun jälkeen aloitamme matkanteon Roomaan ja matkalla lounastauko. Saavumme loppuiltapäivästä 

Rooman lentoasemalle ja Finnairin iltalento Helsinkiin. Voit myös pidentää matkaasi ja jäädä tutustumaan 

Roomaan Jounin opastuksella.  

 

Matkan lennot Finnairilla:  

Helsinki-Rooma 1.6 AY1761 07:35- 10:00 
Rooma-Helsinki 5.6 AY1764 19:45-00:05    
 

Majoitus: Torciano Hotel Vecchio Asilo, Hotel Duomo Siena, Hotel Piccolo Valle Pienza.  

Matkan hinta: 1325€/hlö jaetussa 2hh +palvelumaksu 30€ henkilö. Matkan ennakkomaksu 350€+ 

palvelumaksu 30€ ja loppulasku 45vrk ennen matkaa. Lisämaksut: 1hh lisämaksu 350€.  

Matkan hinta ilman lentoja: 1000€/henkilö   

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

matkatavaran, kuljetukset Italiassa matkaohjelman mukaisesti, viinitilavierailut maistiaisineen, yöpymiset 

matkaohjelmassa mainituissa hotelleissa, 4x aamiainen,1x lounas sekä 2x illallinen. suomalaisen 

matkanjohtaja-asiantuntija Jounin opastuksen. Pakettimatkatakuun.  

Lisämaksusta 2vrk Roomassa 3 tähden hotellissa 125€/henkilö 

Matkan muutos -ja peruutusehdot: 

Matkan peruutusehdot: Matkan voi perua ilman syytä seuraavilla kuluilla per henkilö: 45 vrk ennen matkan 

alkua 300 €, 44-21 vrk 380€, 20-7 vrk 50 % matkan hinnasta, 6-3vrk 75% matkan hinnasta, 95% matkan hinnasta, 

kun matkan alkuun vähemmän kuin 3vrk. 

Matkan peruuntuminen matkanjärjestäjän toimesta: Matkanjärjestäjän joutuessa perumaan matkan, asiakas 

on oikeutettu ennakkomaksun palautukseen/ JS Travelin matkalahjakorttiin. 



 
Nimenmuutos: Nimenmuutos on mahdollista 150€ kuluilla ennen matkaa  

Ryhmäalennus: Myönnämme yli 5 hengen ryhmille alennuksen JS Travelin pakettimatkojen 
normaalihinnoista.  

Koronatilanteesta johtuvat viranomaisvaatimukset: 

JS Travelin ulkomaan matkoilla asiakkaalla pitää olla ennalta hankittu rokotustodistus täydestä 
rokotussarjasta tai todistus sairastetusta koronasta. JS Travel ilmoittaa asiakkaille kohdemaan rajoituksista ja 
asiakas on tietoinen matkaa varatessa vallitsevista rajoituksista ja säännöistä. Asiakkaan pitää huolehtia, että 
hänellä on matkaan vaadittavat todistukset ja testit. Mikäli koronatesti pitää ottaa viranomaisten 
vaatimuksesta ennen matkaa tai -ja kohdemaassa, tämä tulee asiakkaan maksettavaksi.   
 

Viinitilavierailut:  

Vierailemme matkalla usealla viinitilalla, jotka JS Travelin Jouni on tarkasti valinnut matkallemme. 

Koronatilanteen vuoksi valittu viinitilavierailukohde voi muuttua lyhyelläkin varoitusajalla. Tarvittaessa 

vaihdamme vierailtavan kohteen samantasoiseen vaihtoehtoon.   

Pakettimatkaturva: JS Travelin pakettimatkoilla ovat voimassa yleiset pakettimatkaehdot sekä JS Travelin 

erityisehdot. Erityisehdot ovat sisällytetty matkan muutos -ja peruutusehtoihin sekä alla mainittuihin 

mahdollisiin karanteeni sekä koronatestivaatimuksiin. JS Travelilla on asianmukaiset Kuluttajaviraston 

vaatimat vakuudet matkanjärjestäjän toiminnalle. 

JS Travel varaa oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa, matkan minimilähtijämäärä 6 henkeä.  

Matka omalle ryhmälle: 

JS Travel järjestää tilauksesta ryhmille matkoja ympäri vuoden opastuksella tai avaimet käteen -periaatteella. 
Olemme vieneet useita ryhmiä Italiaan sekä Toscanaan nauttimaan ja oppimaan viineistä. Annamme 
mielellämme tarjouksen matkapalveluistamme ja voitte lähettää kyselyn info@jstravel.fi tai soittamalla 045-
1238620.  
 

 


