Talvimatkat
Matkan hinta:
jäsenet 		
1455 €/hlö
ei-jäsenet
1475 €/hlö
lisämaksu yhden hengen
huoneesta 240 €
Hintaan sisältyy:
- lennot Turku–Helsinki
Pariisi–Helsinki–Turku
- majoitus 2-hengen
huoneessa
- 4 aamiaista, 5 lounasta
ruokajuomineen
- ohjelman mukaiset
bussikuljetukset
- retket ja sisäänpääsymaksut
ohjelman mukaan
- viininmaistajaiset ja juustomaistajaiset ohjelman
mukaan
- suomenkielisen paikallisoppaan palvelut
- turistiverot
- matkanjohtajan palvelut
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30, Turku
02 2657 913, matkari@lssy.fi
www.lssy.fi/matkari
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NORMANDIAN KIERTOMATKA
1.–5.10.2018
Ranskan Normandia on viehättävä yhdistelmä kalastajakyliä, merta, jylhiä
kallioita, vehreää maaseutua ja gastronomiaa. Matkalla vieraillaan toisen
maailmansodan maihinnousurannikon keskeisillä tapahtumapaikoilla, tutustutaan Caenin 1000-vuotiseen historiaan vanhan kaupungin kortteleissa
ja maistellaan Calvadosin departamenttien tuotteita. Honfleurin kauniin,
pienen merenrantakaupungin tunnelmista siirrytään herkuttelemaan juusto- ja Calvados-tiloille. Käyntikohteina ovat myös idyllinen Givernyn kylä ja
Claude Monet’n sadunomainen kotitalo puutarhoineen. Matkan alussa saadaan myös ihastella Pariisin tärkeimpiä maamerkkejä kiertoajelulla.

Matkaohjelma
Maanantai 1.10.
Kokoontuminen klo 5.15 Turun lentokentällä. Finnairin lento AY230
lähtee klo 6.15 ja saapuu Helsinkiin
klo 6.50. Jatketaan lennolla AY1571
klo 7.35 Pariisin Charles le Gaullen
lentokentälle, jonne saapuminen klo
9.40 paikallista aikaa. Bussi ja suomenkielinen opas ovat kentällä vastassa. Tehdään kiertoajelu Pariisin
keskustassa ja nähdään tunnetuimmat nähtävyydet, mm. Champs
Elysee Riemukaarineen, Eiffel-torni,
Louvren taidemuseo ja Notre Damen
katedraali. Kierroksen jälkeen jatketaan matkaa kohti Luoteis-Ranskassa
Calvadosin departamentissa, alaNormandien hallintoalueella sijaitsevaa Caenin kaunista kaupunkia.
Ajomatkan pituus on noin 260 km.
Matkan varrella nautitaan lounas
ruokajuomineen. Majoittuminen Ibis

Style Centre -hotelliin kahdeksi yöksi. Caenin 1000-vuotiseen historiaan
pääsee tutustumaan opastetulla kävelykierroksella vanhan kaupungin
kortteleissa. Kaupunki oli aikanaan
Vilhem Valloittajan suosikkikohteita,
ja hän rakennuttikin sinne vaikuttavan linnan, Château de Caen, sekä
kaksi kaunista luostaria, Abbaye
aux Hommes ja Abbaye des Dames.
Toisen maailmansodan aikana Caen
kärsi tuhoisista hyökkäyksistä, minkä
vuoksi kaupungissa on myös paljon
uudempaa arkkitehtuuria. Illalla tehdään vielä pieni kävelykierros Caenin
keskustassa.
Tiistai 2.10.
Hotelliaamiaisen jälkeen tutustumme toiseen maailmansotaan liittyviin
merkittäviin kohteisiin Normandian
Maihinnousurannikolla. Vieraillaan
Arromanchesin sotahistoriallisessa
museossa sekä Colleville-sur-Merin
amerikkalaissotilaiden hautausmaalla, joka sijaitsee Omaha Beachin yläpuolella. Vierailemme myös Pointe
du Hocissa, jonne amerikkalaiset
sotilaat kiipesivät 30 metriä korkeita kallioita pitkin tuhotakseen vihollisten tykkiaseman. Nähtävissä
on bunkkereita, pommituskuoppia,
ranger-muistomerkki ja huikeat maisemat Omaha- ja Utah-rannoille.
Retkipäivän aikana nautitaan lounas.
Iltapäivällä tutustumme vielä Caenin
rauhanmuseoon. Loppuilta omaa aikaa museovierailun jälkeen.

Talvimatkat
Matkalle mukaan voimassaoleva ulkomaanpassi tai
virallinen EU-henkilökortti.
Matkavakuutus, johon sisältyy myös matkatavaravakuutus sekä peruutusturvavakuutus oman, lähiomaisen tai matkaseuralaisen
vakavan sairastumisen tai
kuoleman varalta, on syytä
tehdä heti matkavarauksen
jälkeen sekä tarkistaa perusrokotusten voimassaolo.
Keskiviikko 3.10.
Aamiaisen jälkeen matka jatkuu Calvadosin departamentissa.
Vierailukohteena on 1800-luvulla perustettu perinteinen perhetila, jossa
valmistetaan mm. Calvadosia sekä
omena- ja päärynäsiideriä. Tila kuuluu Normandien kuuluisaan Route
de Cidreen, eli reittiin, jonka varrella
on useita idyllisiä siideri- ja Calvadostiloja. Tilalla tehdään opastettu kierros, jonka päätteeksi päästään maistelemaan tilan tuotteita. Vierailun
jälkeen nautitaan lounas. Iltapäivällä
saavutaan viehättävään, pieneen
Honfleurin rantakaupunkiin, jonne
majoitutaan seuraaviksi kahdeksi
yöksi. Honfleurissa tehdään kävelykierros oppaan kanssa. Loppuilta on
vapaata aikaa tutustua kaupunkiin.
Torstai 4.10.
ˇ
Aamiaisen jälkeen on omaa aikaa
nauttia Honfleurin merenrantatunnelmasta. Tämän pienen kylän pittoreskit kujat, kuvankauniit vanhat rakennukset ja tunnelmallinen satamaalue lumosivat aikanaan impressionismin mestarin Claude Monet’n. Kylä
ei ole menettänyt viehätysvoimaansa
ajan saatossa, ja se lasketaan vieläkin
yhdeksi Ranskan kauneimmista kylistä. Kaupunki on erityisen tunnettu
viehättävästä vanhasta satamastaan,
ja siellä sijaitsee myös Ranskan suurin
puusta tehty kirkko Sainte-Catherine.
Päivän aikana vieraillaan juustotilalla, jossa valmistetaan yhtä ranskalaisen gastronomian tunnetuimmista symboleista, Normandien omaa

Camembert-juustoa. Tilalla tutustutaan tämän herkullisen valkohomejuuston valmistusmenetelmiin, nautitaan juustomaistiaisia ja päästään
ostamaan tilan tuotteita myös kotiin
tuliaisiksi vietäväksi. Päivän aikana
yhteinen lounas. Vierailun jälkeen
palataan Honfleuriin, jossa loppuilta
omaa aikaa.
Perjantai 5.10.
Aamiaisen jälkeen otetaan matkatavarat mukaan hotellista ja ajetaan
idylliseen Givernyn kylään, joka
sijaitsee Euren departamentissa
Normandien hallinnollisella alueella
vain noin 75 kilometriä Pariisista. Kylä
on tunnettu maailmanlaajuisesti, sillä taidemaalari Claude Monet asui
siellä vuosina 1883–1926. Taiteilijan
sadunomaisen viehättävä kotitalo ja
sen upeat puutarhat toimivat nykyisin museona. Monetloi Givernyyn
unelmiensa paratiisin, jonka rehevässä väriloistossa mestarin maalaukset heräävät eloon. Täällä hän
maalasi kaikkein kuuluisimpia maalauksiaan, kuten Vesililjat-sarjan ja
Silta, joihin hän on käyttänyt mallina
omaa puutarhaansa. Givernyssä tutustumme sekä Monet’n kotitaloon
että talon puutarhoihin. Lounaan
jälkeen hetki aikaa nauttia Givernyn
tunnelmasta, jonka jälkeen jatketaan matkaa Pariisin lentokentälle.
Finnairin lento AY1578 lähtee klo
19.00 kohti Helsinkiä, jonne saavumme klo 22.55. Jatketaan klo 23.45
lennolla AY229 Turkuun, jonne saapuminen klo 00.20.

Hotellitiedot:
Ibis Styles Centre
Gare Caen ****
https://www.accorhotels.
com/es/hotel-9086-ibis-styles-caen-centre-gare/index.
shtml
Ibis Styles Honfleur ****
http://www.ibis.com/gb/hotel-8124-ibis-styles-honfleurcentre-historique/index.shtml
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