
"Pohjolan kuva Italian myöhäisrenessanssin (seinä)kartografiassa"
Täydennyskurssi kartografian historian lähteisiin Roomassa ja lähiympäristössä 6.–10.10.2016

Kartografian historiasta kiinnostuneille suunniteltu lyhytkurssi, joka toteutetaan osittain
Suomen Rooman kulttuuri-instituutin, Villa Lanten tuella. Kurssi on suunnattu erityisesti
Suomen Kartografisen Seuran ja Chartarum Amici -yhdistyksen jäsenille. Kurssilla perehdytään
Rooman renessanssiajan kartografian tuotantokortteleihin, Olaus Magnuksen elinpiiriin sekä
Rooman ja Caprarolan (seinä)kartastoihin Pohjolan karttakuvan syntysijana.

ALUSTAVA OHJELMA:

TO 6.10. Finnairin aamulento Roomaan klo 7:50, majoittuminen (Hotelli Trastevere tai Arenula);
klo 14–16 vierailu ja aloitusluento Villa Lantessa (Giannicolo, isäntänä intendentti Simo Örmä).
Aloitusillallinen joko Trasteveressa tai Piazza Pignan kortteleissa.

PE 7.10. Vatikaanin museo mm. Sala delle carte geografiche ja Vatikaanin Apostolisen palatsin
”Terza loggia” (Tällöin on mahdollisuus käydä Vatikaanin valtiosihteeristön yleisöltä suljetussa
toimistokerroksessa, Terza loggiassa; asia varmistuu kevään kuluessa, sillä vierailun järjestyminen
muille kuin ”virallisille” delegaatioille on vaikeaa).  Yhteinen illallinen (paikka ja aika sovitaan
erikseen).

LA 8.10. Matka pikkubussilla Caprarolaan (60 km Roomasta koilliseen), jossa tutustutaan Villa
Farneseen ja sen Sala del Mappamondoon. Lounas Caprarolassa. Ilta on vapaa (tai matkan aikana
järjestettävää iltaohjelmaa).

SU 9.10. Aamu on vapaata omaa aikaa. Iltapäivällä käynti Birgitan talossa, jossa Olaus Magnus asui
ja painoi kirjansa sekä Olaus Magnuksen hautakirkossa ja vielä kortteleissa, joissa hänellä oli
omistuksessaan muutamia kiinteistöjä (St. Eustacchion, Pignan rionet). Mahdollisesti yhteinen
illallinen, paikka ja aika sovitaan erikseen. (Birgitan talossa käynnin ajankohta riippuu
Birgittalaisluostarille mahdollisuudesta opastaa vierailijoita. Ajankohta varmistuu kevään aikana.)

MA 10.10. Paluupäivä. Hotellihuoneiden luovutus, vapaa-aikaa klo 15 asti. Paluu Suomeen
Finnairin lennolla klo 19:45 (lento Helsingissä ti klo 01:05)

https://www.google.fi/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-J1Rb0QjocOQ/UTeGeUcgNiI/AAAAAAAAApE/bVdZ8AKUc8g/s1600/13623328215351.jpg&imgrefurl=http://haaveenahyvakuva.blogspot.com/2013/03/basilica-di-san-pietro-in-vaticano.html&h=1001&w=1600&tbnid=rgaaiqy2AdyY5M:&docid=jXDPP04JNwA6RM&ei=tAalVpuNDObqyQOT-J2QBQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwibt6zM-cLKAhVmdXIKHRN8B1IQMwhJKCUwJQ


  Vatikaanin museo: Sala dell Carte Geografiche

Caprarola, Sala del Mappamondo

Apostolinen palatsi Terza loggian katto (kuvassa vihreä). Terza loggian ”pallonpuoliskot”



FINNAIRIN LENNOT:
AY 781  06OCT  HELFCO   0750 1015
AY 784  10OCT  FCOHEL   1945 0005+1

HOTELLIT

Hotellin voi itse kukin varata omatoimisesti tai edelleen ViaVIPin kautta. Tässä seuraavaksi kaksi
hotellivaihtoehtoa, jos varaus tehdään ViaVIPin kautta:

Hotel Trastevere -  3  tähteä
Via Luciano Manara, 24 A - 00153
Roma.
Tel.+39 06 581 4713
www.hoteltrastevere.net

Pieni 9-huoneen hotelli sijaitsee Trasteveren kotoisassa kaupunginosassa, joka on tunnettu
ravintoloistaan ja baareistaan. Hotellilta noin 20min kävelymatka Vatikaanille ja Piazza Navonalle.
Yksinkertaisesti sisutetut huoneet, osasta näkymät San Cosimaton -aukiolle ja  osasta sisäpihalle.
Italialainen aamiainen.

Hotel Arenula  -  2 tähteä
Via Santa Maria dei Calderari 47  - 00186 Roma RM
Tel. +39 06
www.hotelarenula.com

Historiallisessa keskustassa, lähellä Campo dei Fiori-Piazza Navona ja Piazza Venezia aukioita.
Sijainniltaan erinomainen 2* hotelli, jossa oleskelutilat ja Tv-huone, pieni aamiaishuone.
Vastaanotto 1. kerroksessa ja huoneet kerroksissa 2-4, ei hissiä. 50 perinteiseen klassiseen tyyliin
sisustettua huonetta.

http://www.hoteltrastevere.net/
http://www.hoteltrastevere.net/ita/beb/
http://www.hotelarenula.com/


Hotellien hinnat (maksetaan ennakkoon ViaVIPIn kautta):

Hotel Trastevere 1-hengen huone aamiaisella 122eur/vrk
2-hengen huone aamiaisella 165eur/vrk

Hotel Arenula 2-hengen huone aamiaisella 205 eur vrk
1-hengen huone aamiaisella 177 eur/vrk

MUUT KUSTANNUKSET
Jokainen maksaa itse kohteiden mahdolliset pääsymaksut sekä osuuden pikkubussikuljetuksesta
Caprarolaan! Villa Lante tilaa bussin käyttöömme ”kurssilaishinnoin”. Jokainen vastaa myös itse
omasta matkavakuutuksestaan sekä matkan aikana nauttimistaan aterioista ym.

RYHMÄ ja ILMOITTAUTUMINEN

Lentokiintiö on varattu 15 henkilölle ViaVIP -matkatoimiston kautta ja sitova ilmoittautuminen on
1.8.2016 mennessä, jolloin on maksettava 100 eur ennakkomaksu. Edestakaisten lentojen hinta
on 325 eur. Lentojen loppumaksu on yksi (1) kk ennen lähtöä.
Kun varaat lennot, niin ilmoita seuraavat tiedot:
nimi kuten passiin on kirjoitettu, kotiosoite, kännykän numero ja sähköpostiosoite, johon lasku
toimitetaan. Kerro myös FinnairPlus-kortin nro, jos sellainen on.

Lisätietoja antaa Ulla Mikkanen, puh. 040 801 1261 ja ulla.mikkanen@maanmittauslaitos.fi
sekä lentojen ja yllä olevien hotellivaihtoehtojen osalta ViaVIP/Pirjo Pralea, puh. 046 870 4052 ja
pirjo.pralea@viavip.fi.

Matkaterveisin
Ulla Mikkanen ja Arvo Peltonen

http://www.viavip.fi/
mailto:ulla.mikkanen@maanmittauslaitos.fi
mailto:pirjo.pralea@viavip.fi

