
 

 

UPEA KEVÄTMATKA: PARIISI JA LOIREN LAAKSO 
Ma – Ma 27.04. – 04.05.2020 (8 pv) 
 

Matkaohjelma (ryhmämatka): 
Ma 27.04. Bussikuljetus Kajaani – Kuopion lentoasema. Lento Kuopio-Helsinki klo 08.50-09.50 (AY362), jatko-

lento Helsinki-Pariisi klo 12.15-14.20 (AY1575). Lentoasemalla on vastassa suomea puhuva opas, joka 
ohjaa odottavaan tilausajobussiin.  

 

 Kuljetus hotelliin kaupungin keskustassa, majoittuminen IBIS PARIS BASTILLE OPERA 11EME, os. Rue 
Breguet 15,  75011 Paris, +33 14 9292037,  www.accorhotels.com. Oppaan johdolla tehdään pieni 
kävelykierros hotellin lähialueille ennen päivällistä. Päivällinen hotellissa/kävelymatkan päässä ho-
tellista. 

  

Ti 28.04. Aamiainen hotellissa. Pariisi tulee aamupäivän aikana tutuksi opastetun kierroksen aikana. Kierrok-
sen aikana tulevat tutuksi kaupungin kuuluisimmat nähtävyydet ulkokäsin kuten Eiffel-torni, Riemu-
kaari sekä Notre Dame. Iltapäivällä vapaata aikaa nauttia vaikkapa lasillinen viiniä jossain Seine-joen 
rannan ravintolassa tai vierailla Louvren museossa katsomassa Mona Lisaa. Opas neuvoo mielellään 
kaupungin nähtävyyksien vierailuissa. Yhteiskuljetus ydinkeskusta hotellille. Päivällinen hotel-
lissa/kävelymatkan päässä hotellista. 

 

Ke 29.09. Aamiainen hotellissa. Vapaa aamupäivä. Mahdollista tehdä vaikkapa kävelyretki Seine -joen maise-
miin (matka hotellista 1,3km/suunta) tai halukkaat voivat piipahtaa läheiseen Picasso -museoon 
(1km). 

 

 Puolen päivän aikaan lähtö bussille Seinen rantaan, risteilysatamaan. Tänään päästään ihailemaan 
tätä upeaa Eurooppalaista pääkaupunkia toisesta perspektiivistä eli joelta käsin. Tunnin maisemaris-
teily. Opas kertoo jo etukäteen kohteista. Risteilyn jälkeen opas johdattelee ryhmää bussilla Mont-
marten kaupunginosaan. Aluksi mennään maisemahissillä Sacré-Cœurin kirkon aukiolla. Kirkko sijait-
see Pariisin korkeimmalla kukkulalla ja näkyy sen takia yli koko kaupungin – maisemakuvauksen aika. 
Kirkkovierailu (mikäli siellä ei ole kirkollista toimintaa, mahdollisesti pieni pääsymaksu). Pieni kierros 
taitelijakortteleissa ja vapaata aikaa.  Paluu hotellille. Päivällinen hotellissa/kävelymatkan päässä ho-
tellista. 

 

Lisämaksusta iltaretki Moulin Rouge on Boulevard de Clichyllä sijaitsevat tunnettu kabaree (hotel-
lilta 300m kävellen). Moulin Rouge on rakennettu jo vuonna 1889. Upea kabaree show, jossa tanssi-
joita, muusikoita ja komedian ammattilaisia. Seurueessa mukana noin sata taiteilijaa ja tuhat palje-
tein kimaltelevaa pukua. Hinta 138 €/hlö sis. upean show´n sekä ½ pulloa shampanjaa. (omatoimiset 
siirtymiset, opas neuvoo ja hotellilta tilaavat pyydettäessä taksin) 

 

To 30.04. Aamiainen hotellissa. Vapaa aamupäivä. Iltapäivän puolella tehdään opastettu retki ehkä maailman 
kuuluisimaan linnaan, jonka Aurinkokuningas rakennettu Pariisiin ulkopuolelle seli Versaillesin lin-
naan. Linnassa on reilut 2000 huonetta, joista kuuluisin on säkenöivä peilisali, jossa solmittiin ensim-
mäisen maailmansodan päättävä Versaillesin rauhansopimus. Linnan suuressa puutarhassa on satoja 
veistoksellisia suihkulähteitä ja tuhansia koristeisia kukkaistutuksia, pensaita ja puita. Päivällinen ret-
kellä. Paluu hotellille. 

http://www.accorhotels.com/


 

 

 

Pe 01.05. Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Oppaan johdolla matkataan Ranskan maaseudulle Loi-
rejoen laaksoon, joka on tunnettu monista linnoistaan ja osalta matkaa laakso kuuluu Unescon maa-
ilmanperintöluetteloon. Alue on suosittu matkailukohde hienojen maisemien, linnojen ja viinitilojen 
ansiosta.  

  

 Saapuminen Château de Chambord -linnalle, joka on ehkä Loiren laakson suurenmoisin ja satumaisin 
linna (426 huonetta), jota ympäröi laajat metsästysalueet sekä sen rajaan on rakennettu yli 32 kilo-
metrin mittainen muuri. Se on tunnetuimpia ranskalaista renessanssiarkkitehtuuria edustavista lin-
noista, ja suurin Loiren alueen linnoista. Keskiajalla linnat toimivat linnoituksina, mutta pikkuhiljaa 
siirryttiin rakentamaan linnoja myös ylhäisön ylellisiksi palatsimaisiksi asunnoiksi, joita kutsuttiin ni-
mellä châteaux de plaisance. Chambordin linna kuvastaa em. siirtymävaiheen linnaa. Linnan raken-
nutti Ranskan kuningas Frans I, ja se rakennettiin alun perin kuninkaan metsästysmajaksi. Frans I ei 
kuitenkaan ehtinyt nähdä linnaa valmiina, sillä hän kuoli ennen linnan valmistumista. Aluksi nauti-
taan lounas linnan ravintolassa, jonka jälkeen linnakierros ja lopuksi tutustumme vielä alueen viinei-
hin viininmaistajaisissa.  

 

Majoittuminen linnahotelli Chateau Laroche-Ploquin, lieu dit, 37800 Sepmes, Ranska, puh. +33 24 
7224222, https://www.chateaularocheploquin.com/(päiväajo 320km). Yhteinen päivällinen hotellin 
ravintolassa. 

 

La 02.05. Aamiainen hotellissa. Päivän aikana koko päivän retki alueen upeissa maisemissa. Aamupäivästä 
suunnataan Chateau d´Usse linnalla. Linna on toiminut inspiraation lähteenä Charles Perraultin Prin-
sessa Ruusunen -sadulle. Vierailu linnassa sekä sen upeassa puutarhassa.  

 

 Linnavierailulta matkataan läheiseen ”taiteen ja historian ” kaupunkiin Toursiin. Kaupungin keskiai-
kainen historiallinen keskusta puuristikoilla koristeltuine taloineen kuuluu Unescon maailmanperin-
töluetteloon. Oppaan johdolla pieni kävelykierros kaupungissa sekä vapaata aikaa tehdä vaikkapa 
tuliaisostoksia. Iltapäivällä vierailu Azay-le-Rideaun kylässä sijaitsevassa Chateau de L´Auleen lin-
nassa. Alkuun napostelulounas viinehtimö-ravintolassa, joka jälkeen tutustaan viininteon saloihin ja 
maistellaan tilan parhaimpia viinejä. Ostomahdollisuus.  

 

Päivän viimeisenä kohteena on hotellin lähellä sijaitsevalla alppivuohia kasvattavalla tilalla, jossa tuo-
tetaan vuohenjuustoa sekä jugurttia. Ruokintapeltojen vaihtelevuus ja aromaattiset kasvit antavat 
tuotteille hienostunutta makua. Vierailu ja maistajaiset. Paluu linnahotellille, jossa nautitaan yhtei-
nen päivällinen. 

 

Su 03.05. Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä vieraillaan Clos Lucén linnassa Amboisen keskustassa. Alunperin 
Clos Luce oli kartano ja se on toiminut mm. Amboisen linnan (lähellä) asukkaiden, kuninkaiden ja 
hovin jäsenten, kesäasuntona. Tunnetuin linnan asukkaista on Leonardo da Vinci, joka tuli linnan 
omistajaksi vuonna 1516. Hän toi mukanaan ainakin kolme maalausta, joista yksi oli Mona Lisa del 
Giocondo. Nykyisin linna toimii yleisölle avoimena museona, joka pyrkii edistämään da Vincin maail-
man tulkintaa, tuntemusta ja ymmärtämistä erilaisten sisä- ja ulkotiloihin järjestettyjen näyttelyiden 
avulla. Lounastauko Amboisessa (omakustanteinen).  

 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Linna
https://fi.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailmanperint%C3%B6luettelo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailmanperint%C3%B6luettelo
https://fi.wikipedia.org/wiki/Loire_(departementti)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Frans_I_(Ranska)
https://www.chateaularocheploquin.com/
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Amboise&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa


 

 

Lounastauon jälkeen ajetaan Bourreen. Mielenkiintoinen ”luolavierailu”, The Cave des Roches, joka 
on erilaisia herkkusieniä maanalaisissa tunneleissa kasvattava tila. Noin 50 metrin syvyydessä kasva-
tetaan sieniä kaikkiaan yli 120km mittaisissa ja 7 eri tasossa olevilla viljelmillä. Perinteisin kasvatus-
metodein sieniin saadaan hyvä maksu ja vitamiinipitoisuus. Paluu linnahotellille, jossa nautitaan yh-
teinen päivällinen. 

 

Ma 04.05. Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Paluu halki upeiden viinialueiden aina Pariisin Charles 
de Gaullen lentoasemalle saakka. Lento Pariisi-Helsinki klo 15.10-19.00 (AY1576), jatkolento Helsinki-
Kajaani klo 21.20-22.35 (AY419)/Helsinki-Kuopio klo 21.05-22.05 (AY375).  

 

Hinta: 1 550 €/henkilö  lennoin Helsingistä Helsinkiin 
 1 665 €/henkilö lennoin Kuopiosta Kuopioon 
 1 675 €/henkilö bussi Kaj-Kuo, lennoin Kuopiosta Kajaaniin 
     hinta edellyttää 32 maksavaa 
 

Hintaan sisältyy: 

• Lennot em. Finnairin reittilennoilla turistiluokassa (matkatavarat 8kg käsissä, 23kg ruumassa) 

• Bussimatkat kohteessa em. ohjelman mukaan Ranskassa 

• Majoitukset 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu 492 €/7 yötä) 

• Ateriat ohjelman mukaan: aamiainen (7), lounas (2) sekä päivällinen (7) 

• Vierailut ja pääsymaksut: Versailles´n linna, Seinen risteily, Chambordin linna, d´Ussen linna, vuohenjuus-
totila, herkkusienitila, Clos Lucé 

• Suomea puhuvan oppaan palvelut koko matkan ajan (opas ei majoitu ryhmän kanssa Pariisissa) 
 

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, tarjoilu lennoilla, vierekkäiset istuinpaikat koneessa (mikäli ne varataan Kuopi-
osta/Kajaanista lähtien alk. 48 €/henkilö, Helsingistä alk. 24 €/henkilö), ruokajuomat (osassa sisältyy), muut pääsymaksut 
 

Kohdekartta Loiren laakson alueella (ajoreitit eivät välttämättä täsmää): 
 

 
 

 

Matkan vastuullinen järjestäjä: 

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

mailto:henna@matkamainio.fi

