
 

SYYSMATKA RANSKAN RIVIERALLA Su – Pe 07. – 12.10.2018 (6 pv) 
Nizza – Eze - Monaco - St. Paul de Vence - Cannes - Cap Ferrat   
 

Matkaohjelma (ryhmä): 
Su 07.10. Lähtö bussilla (klo 11.00 Vieremä matkahuolto ja klo 11.30 Iisalmen linja-autoasemalta) kohti Kuo-

pion lentoasemaa, jonne saapuminen klo 13.00. Lento Kuopio-Helsinki klo 14.30-15.30 (AY366), 
jatkolento Helsinki-Nizza klo 17.05-19.30 (AY1601). Lentoasemalla on vastassa suomea puhuva 
opas, joka ohjaa odottavaan bussiin. Kuljetus Nizzan keskustaan, jossa majoittuminen hotelliin. Yh-
teinen päivällinen kävelymatkan päässä hotellista oppaan johdolla. 

 

Ma 08.10. Aamiainen hotellissa. Aamupäivän aikana tehdään Nizzan opastettu kaupunkikiertoajelu, jonka ai-
kana tullaan näkemään mm. loistelias Promenade des Anglais´n rantabulevardi – lempinimeltään 
Prom ja sen palatsit. Yhteinen lounas kierroksen päätteeksi.  

 

 Iltapäivästä vapaata aikaa. Ranskan Rivieran pääkaupunki Nizza on Ranskan viidenneksi suurin kau-
punki ja tarjoaa kaikkea, mitä suurelta kaupungilta voikin odottaa: monipuolisen kulttuurielämän, 
laadukkaita ravintoloita, hyvät ostosmahdollisuudet ja värikkään iltaelämän. Ranskaksi aluetta kut-
sutaan nimellä Côte d'Azur eli sininen rannikko ja syystä, sillä turkoosinkirkas meri on läsnä kaikki-
alla. Nizzan suosiota selittääkin sen hyviä palveluita enemmän kaupungin rantoja huuhtelevat Vä-
limeren aallot - harvassa suurkaupungissa voi uida ja ottaa aurinkoa keskellä kaupunkia. Hotellin 
lähettyviltä löytyy paljon erilaisia ruokapaikkoja, baareja, pubeja sekä bistroja. 

 
Ti 09.10. Aamiainen hotellissa. Päiväretki Monacon ruhtinaskuntaan ja saman nimiseen kaupunkiin.  Kau-

punki sijaitsee 65 metriä korkealla kallionkielekkeellä, jonka rinteet viettävät suoraan kohti meren-
rantaa. Ruhtinaan palatsi, Monacon merimuseo, kapeat kujat ja talojen värikkäät julkisivut ovat 
kaunista katseltavaa. Opastettu kaupunkikierros, jossa kävelyretkenä matka merimuseolta kated-
raalille, jossa on mm. ruhtinasparin haudat (ei sisäänpääsymaksuja).  

 

Lounas katedraalin vieressä ravintolassa. Hieman vapaata aikaa sekä ennen että jälkeen lounaan. 
Bussi jättää ryhmän rantakadun parkkitaloon. Ohjelmassa pieni muutos, koska kuulua formulareit-
tiä, joka kulkee kauniin huvipursisataman sekä kuuluisien Hotel de Paris ja Hotel Hermitagen ohi ei 
saa enää ajaa bussilla. Vapaata aikaa. 
 
Halukkailla on mahdollisuus piipahtaa Monte Carlon Kasinolla (pukeutumiskoodi, lisämaksullinen, 
passi/EU-henkilötodistus oltava mukana). Vaihtoehtoisesti voi mennä Café de Paris´hin, jossa saa 
pelata ja ei ole sisäänpääsymaksua eikä pukukoodia. Paluumatka Ezen kautta Nizzaan. klo 17.30. 

 

Ke 10.10.  Aamiainen hotellissa. Tänään tehdään kokopäivä retki Saint Paul de Venceen sekä Cannesiin. Aa-
mupäivästä suunnataan oppaan johdolla kohti Vallauris´n kaupunkia, joka oli erikoistunut keramiik-
katuotantoon (keramiikkaa on myös St. Paulissa). 

 

Täältä matkataan Cannesin merellisiin maisemiin ja sen haistelemaan sen luksusilmapiiriä. Loisteli-
aan huvijahdit, hohtavan valkoiset palatsihotellit, filmitähdet, luksusautot, kultasepänliikkeet, 
muotipuutiikit...nämä kaikki kuvaavat Cannesia. Kierroksen jälkeen vapaata aikaa. 
 

Täältä matka suuntaa Grasseen, jossa vierailu Fragonard´n hajuvesitehtaalla, yksi Grassen vanhim-
mista. Lounas majataloravintolassa Pont du Loup´n kylässä. Paluumatkalla Nizzaan poiketaan Saint 
Paul de Vence´ssä, joka on yksi Etelä-Ranskan kauneimmista kaupungeista. Tämä keskiaikainen 
kaupunki on rakennettu vankkojen muurien suojaan kukkulalle, jolta aukeaa näkymä ympäröivään 
Vencen laaksoon appelsiinipuineen, sypresseineen, palmuineen ja tiilikattoisine taloineen. Kaupun-
kia ympäröivät muurit on rakennettu 1500-luvulla suojaamaan kaupunkia Savoijilaisten hyökkäyk-
siltä. Paluu Nizzaan.  

 

To 11.10.  Aamiainen hotellissa. Puolen päivän retki Saint-Jean-Cap-Ferrat´n niemeä. Niemen kapeimmalle 
kohdalle on rakennettu ranskalaisen pankkiperheen Rothschildin huvila ”Villa Ephrussi”. Viime vuo-
sisadan vaihteen luksus-huvilaa ja sen viehättävää puutarhaa rakennettiin miltei vuosikymmen. Hu-
vilalta on hurmaavat näköalat Villefrancen ja Beaulieun merenlahdille. Vierailu huvilalla – sanotaan 
maan ja taivaan väillä, kun palatsin yhdeksän erityyppistä puutarhaa, jotka ovat koristeltu sisäpi-
hoilla, suihkulähteillä, vesialtailla ja kukin ja puiden reunustamilla poluilla.  

 



 Paluu Nizzaan, jossa vapaata aikaa. Kaupungin ihastuttava kävelykatualue ”one zone piétonne” on 
vain lyhyen kävelymatkan päässä hotellista. Yhteinen iltaruokailu kävelymatkan päässä hotellista 
sijaitsevassa ravintolassa (opas on mukana).  

   
Pe 12.10. Aamiainen hotellissa. Opastettu kuljetus Nizzan lentoasemalle, jonne saapuminen klo 09.00. Lento 

Nizza–Helsinki klo klo 11.20–15.25 (AY1602), jatko Helsinki-Kuopio klo 16.30-17.20 (AY369). Paluu-
kuljetus lähtöpaikoille.  

 

Hinta: 1190 €/henkilö 
 

Hintaan sisältyy: 

• Bussikuljetukset em. ohjelman mukaan Suomessa ja kohteessa 

• Lennot Kuopio - Helsinki – Nizza meno-paluuna Finnairin reittilennoin turistiluokassa 

• Lentokenttäverot ja –maksut, lipunkirjoituskulut, kirjattu matkatavara 23kg, käsimatkatavara 8kg 

• Majoitus keskitason hotellissa 2-hengen huoneissa mukavuuksin (1-hh lisämaksu 250 €/5 yötä) 

• Ateriat ohjelman mukaan: buffet-aamiainen (5), lounas (3), päivällinen (2), lounaille ja päivällisille sisäl-
tyy ruokajuomina vesi, viiniä 

• Ohjelmassa mainitut retket opastuksineen, sisäänpääsymaksu Villa Ephrussiin 

• Suomea puhuvan oppaan palvelut em. ohjelman mukaan retkillä sekä ruokailuissa 
 
Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, tarjoilu lennoilla (voi ostaa pientä purtavaa ja juotavaa), ruokajuomat, 
muut sisäänpääsymaksut 
 

Hotel La Malmaison Nice****, 48, boulevard Victor Hugo – 06000 NICE puh.  +33 (0)4 93 87 62 56. Helmikuussa 
2016 remontin jälkeen avattu hotelli. Ihanteellisella paikalla Nizzan sydämessä, lähellä vanhaa kaupunkia, rantoja 
ja kuuluisaa Promenade des Anglais. Huonevarustus: wc, suihku/amme, hiustenkuivain, ilmastointi, televisio, 
tallelokeroko, puhelin, maksuton wifi. www.lamalmaisonnice.com 
 

Kohdekartta (ajoreitit saattava poiketa): 

 

 
 
 
Matkan vastuullinen järjestäjä: 
 

MATKA-MAINIO OY 
Puh. 017 – 46 33 666 
henna@matkamainio.fi 
 
 

http://www.lamalmaisonnice.com/
mailto:henna@matkamainio.fi


YLEISIÄ MATKAOHJEITA: 
 

Matka-asiakirjat 
Kaikilta lähtijöiltä tarvitaan lentoyhtiötä varten virallinen nimi, jotta lentolippu tulee oikealla ni-
mellä sukunimi ja 1. etunimi passin mukaan, mikäli nimi on kaksiosainen väliviivalla oleva, niin mo-
lempien nimien on oltava lentolipussa (ei kutsumanimiä). Tarkasta nimen ulkoasu laskusta. Mat-
kalle mukaan passi tai EU-henkilötodistus. Turvatoimena on hyvä olla kopio passin kuvasivusta. 

 

Matkavakuutus 
Pyydämme ystävällisesti tarkistamaan, että matkan kaikilla osanottajilla on koko matkan keston 
voimassa oleva matkavakuutussuoja. Matkatavaroille voi ottaa lisäksi oman vakuutuksena.  

 

Rokotukset Pakollisia rokotuksia matkakohdemaihin ei ole. Perusrokotukset: jäykkäkouristus, kurkkumätä, 
polio, tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko ovat hyvä olla voimassa. Mm. hepatiitti A-ja B-rokotetta 
suositellaan. Kysy lisää rokotussuosituksista terveyskeskuksestasi. 

 
Kansainvälinen hoitokortti 
 Ranskaan matkustaville suositellaan hankittavaksi Kelalta saatava eurooppalainen sairaanhoito-

korttia. Hae eurooppalainen sairaanhoitokortti helposti verkossa www.kela.fi/asiointi tai soita 020 
692 203.  

 
Erikoisruokavaliot 
 Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ennen matkaa (listat lähtevät eteenpäin kuukausi ennen 

matkaa, joten ilmoitus ennen tätä), jotta ne pystyttäisiin toteuttamaan matkan aikana. Ikävä kyllä 
Euroopassa ei tunneta kaikkia erikoisruokavalioita yhtä hyvin kuin kotimaassa. 

 

Lääkkeet Mikäli käytät jatkuvaa lääkitystä, kuljeta lääkkeitä mukana käsimatkatavaroissa 
alkuperäispakkauksissa. Reseptilääkkeistä on hyvä olla kopiot resepteistä mukana (e-reseptit eivät 
toimi). Ylimääräisiä lääkkeitä suositellaan aina otettavaksi mukaan matkalle. 

 

Matkapaperit Lentoliput jaetaan bussimatkan aikana Helsinkiin. Muut matkan aikana tarvittavat paperit jaetaan 
matkan aikana. Helsingistä mukaan liittyen lentoliput postitetaan noin viikkoa ennen matkaa. 

 

Matkatavarat Lentomatkaa varten toimitetaan erillinen ohjeistus matkatavaroiden pakkausta varten. Ko. 
lentoyhtiö toimita ei toimita matkatavaralipukkeita. Matkalaukkuun voi ostaa marketeista/ 
laukkuliikkeistä ns. kestolipukkeita (muovia/nahkaa) 

 
Lähtöselvitys Kuopion lentoasemalla lähtöselvitys tehdään Finnairin tiskillä/automaateilla. Kenttähenkilökunta 

auttaa tarvittaessa. 
 
Lennolla Lentoon ei sisälly tarjoilua (vain kahvi/tee/mustikkamehu). Koneeseen voi ottaa mukaan omia 

eväitä (huom! ei juomia neste säädösten vuoksi) tai koneesta voi ostaa kylmiä tai lämpimiä leipiä 
yms. välipalaa.  

 

Valuutta Ranska ja Monaco kuuluvat euroalueeseen.  
 

Lämpötilat Lokakuun keskilämpötilat (Nizza): 16°C 
 

Kello Ranskan aika on tunnin jäljessä Suomen aikaa (-1 h). 
 

Vaatetus Lämpötilat ovat korkeammat kuin koti Suomessa, joten kevyempikin vaatetuskin riittää. Lämmintä 
kannattaa kuitenkin varata mukaan, koska matka-ajankohta on keväällä.  

 

Matkatoimistomme vastaa mielellään kaikkiin matkaa koskeviin kysymyksiin! 
 
 

http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti_nain-haet?inheritRedirect=true
http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti_nain-haet?inheritRedirect=true


 


