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MAGGIOREJÄRVI – LÖYDÄ AINUTLAATUINEN KOHDE TAITEEN JA 
LUONNON KESKELLÄ
 
Vuoristoalue Italian ja Sveitsin välissä lumoaa kauneudellaan turistit ympäri maailman kaikkina vuodenaikoina. Maggiorejärvi on 
kokemisen arvoinen vuoden jokaisena päivänä.

Urheilua ja kulttuuria, designia ja maisemia, hyvinvointia, ruokaa ja viiniä – Maggiorejärvi pystyy tarjoamaan kaikkina vuodenaikoina 
kansainvälisille turisteille kaikkea, mitä täydelliseltä lomalta kaipaa. Italian ja Sveitsin välissä sijaitseva vuoristoalue on täynnä 
taidetta ja luontoa, ja sen järvi kuvastaa kauneutta, jota alueelle on rakennettu vuosisatojen aikana sopusoinnussa ympäristön 
kanssa. Tuloksena on maisemia ja kokemuksia, jotka kiehtovat kävijöiden mieltä.
Alueelle saapuvien turistien määrä osoittaa Maggiorejärven vetovoiman. Vuonna 2018 Maggiorejärvellä vieraili 7,47 miljoonaa 
turistia, jotka viipyivät siellä keskimäärin 3,1 päivää. Yli puolet turisteista (57 %) on kansainvälisiä ja loput 43 % italialaisia. Eniten 
turisteja tuli Saksasta (20 % kokonaismäärästä), ja seuraavina tulivat Alankomaat (7,2 %), Ranska (4,8 %), Iso-Britannia (3,1 %) 
ja USA (1,6 %). 
 
Jokaiseen makuun – vinkkejä paikallisista helmistä 
Viinin ja ruoan harrastajille alueella on runsaasti valinnanvaraa aina vuoristojuustoista Gorgonzola PDO -juustoon, hunajasta 
Ossola-laakson bresaolaan, Novaran Paniscia-risotosta hienostuneeseen paikalliseen riisiin ja Stresan makeisiin Margheritine-
kekseihin. Paikallisesti tuotettu ja valmistettu ruoka alueen lukuisissa laaturavintoloissa tai perinteisessä Ticino-luolassa voidaan 
yhdistää Ossola-laakson Ticino-viinien kanssa. Novaran alueella olevat kukkulat on tehnyt kuuluisiksi Angeran grappa.
Musiikin ja teatterin ystäville on tarjolla ainutlaatuisia tapahtumia kuten klassisen musiikin festivaali Stresassa touko–syyskuussa. 
Kesän aikana jokaiselle löytyy jotain, esimerkiksi Tones on the Stones, Locarnon festivaali elokuussa, Moon and Stars heinäkuussa, 
JazzAscona kesäkuun lopussa, Varesen gospel-festivaali heinäkuussa ja Cusianon festivaali kesäkuussa.
Aktiivilomia ja ulkoilua suosiville Maggiorejärvi on hyvä valinta kaikkina vuodenaikoina. Talvella kävijät voivat lasketella Bosco 
Gurinissa, Mount Rosassa tai Formazzan laaksossa tai leudon ilmaston ansiosta pyöräillä järviä pitkin. Keväällä he voivat patikoida 
erilaisilla ja eri tasoisilla patikkareiteillä, kesällä vierailla Val Granden kansallispuistossa, harrastaa vesiurheilua tai tutustua Camellian 
puistoon Locarnossa. Syksy sopii golfaajille – kenttiä on Italian puolella Aronassa, Stresassa, Solbiate Olonassa, Bogognossa ja 
Agrate Conturbiassa ja lisää golfausmahdollisuuksia löytyy Sveitsin puolelta.
Maggiorejärvellä luonto ja taide sulautuvat toisiinsa kauneutta arvostavia ilahduttavalla tavalla. Borromeonsaarilla sydäntä 
lämmittävät Borromeon palatsi ja sen upeat puutarhat, ja Brissagon saarilta löytyy ainoa saarella sijaitseva sveitsiläinen 
kasvitieteellinen puutarha. Vierailijan on ilman muuta käytävä myös pyhillä vuorilla, jotka ovat olleet UNESCO maailman 
kulttuuriperintöluettelossa vuodesta 2003. Ne kuvastavat paikallisen väestön hartautta ja kauneuden janoa.
Alueen ymmärtämiseksi on syytä myös tutustua sen arkeen ja käydä museoissa, jotka kertovat paikallisesta 
tuotannosta. Agusta-museo Varesessa on omistettu moottoripyörille ja helikoptereille, hana- ja designmuseot 
löytyvät Orta-järveltä, taide- ja teollisuusmuseo on Omegnassa, jossa on perustettu kuuluisia brändejä, kuten 
Alessi, Lagostina ja Bialetti. Ghiffassa on hattumuseo ja Gignesessä sateen- ja aurinkovarjoille omistettu museo. 

Vierailukohteita järvien, laaksojen ja kukkuloiden keskellä
Turistikohteiden lisäksi järvialueella on suuri joukko viehättäviä kyliä ja pieniä kaupunkeja, joissa kävijä voi käyskennellä kaduilla 
ja aukiolla ja tutustua paikallisten jokapäiväiseen elämään. Maggiorejärven länsipuolella kannattaa käydä Stresassa, Bavenossa, 
Verbaniassa, Aronassa, Cannerossa, Cannobiossa, Lesassa and Mergozzossa, joka on antanut järvelle nimensä. Itäpuolella 
Varesen ympäristössä on monia ihastuttavia paikkoja, kuten Laveno, Angera ja Luino.
Orta-järvialuetta tutkiville Orta San Giulio on ehdottomasti käynnin arvoinen, kuten ovat myös Domodossola, Macugnaga, 
Santa Maria Maggiore, Bognanco ja Premia kylpylöineen Ossola-laaksossa. 
Novaran kukkuloille laskeutuessa kannattaa pysähtyä Novarassa, joka on alueen pääkaupunki. Sitä pienempiä mutta aivan yhtä 
viehättäviä kuntia alueella ovat Galliate, Casalbeltrame, San Nazzaro Sesia, Romagnano Sesia ja Ghemme, joka on kuuluisa 
Ghemme GCDO -viinistä. ill
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https://interreg-italiasvizzera.eu/
https://www.ascona-locarno.com/
http://www.no.camcom.gov.it/
http://www.va.camcom.it/
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/
http://www.vb.camcom.it/HomePage
https://www.illagomaggiore.com/en_US/home
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Sveitsin puolella Locarno, Ascona ja Brissago ovat kuvauksellisia ja kiehtovia kyliä mutta niissä on myös monia mahdollisuuksia 
aktiivilomailuun. Locarnoa ympäröivä alue on täynnä ihastuttavia ja aitoja maalaiskyliä.
 
Maggiorejärvelle pääsee monin tavoin
Milanon lentokentät Malpensa ja Linate ovat lähellä, mikä tekee Maggiorejärven alueelle tulemisen helpoksi kaikista maailman kolkista.
Junalla alueella pääsee parhaimmin Milanosta Domodossolaan. Hyvä vaihtoehto on myös lähteä Pariisista TGV-junalla ja vaihtaa 
Baselissa tai Genevessä.
Autoilijoille nopeimmat tuloreitit ovat A8-moottoritie Milanosta ja A26-moottoritie Genovasta suoraan pääkohteisiin 
järvialueella. Myös kantatiet 32, 33 ja 229 tuovat autoilijan alueelle.

Lisätietoja: www.illagomaggiore.it

Yhteydenotot: 
Iiris Meurman

cocomms
iiris.meurman@cocomms.com

+358 46 922 0112
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