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Keväinen Pariisi

nä ihastella. Täällä hän maalasi kaikkein kuuluisimpia maalauksiaan, kuten Lumme-sarjan ja Sillan, joihin hän on käyttänyt mallina omaa puutarhaansa. Monet'n vihreäksi ja vaaleanpunaiseksi
maalatussa talossa on esillä valikoima japanilaisia maalauksia
1700- ja 1800-luvuilta. Kukoistava puutarha on todella tutustumisen arvoinen. Lounas nautitaan Givernyssä.

20.–24.4.2018

4. päivä: Loiren laakson linnat
Aamiaisen jälkeen lähdetään Loiren laaksoon kuninkaiden jalanjäljille. Tutustutaan Chambordin linnaan, jonka kuningas Frans I
rakennutti alun perin metsästysmajaksi vuosina 1519–1547.
Käydään Chenconceaun linnassa, joka tunnetaan naisten linnana, sillä sen muotoon ovat vaikuttaneet monet naiset. Linna on
rakennettu joen ylle, linnoitetun myllyn pilareiden päälle ja se
on toiminut sotilassairaalana ensimmäisen maailmansodan aikana. Linnojen jälkeen suunnataan Cave des Vigneronsin viinitilalle, jossa opastettu kierros maistajaisineen. Lounas.
5. päivä: Montmartre
Aamiainen. Lähtö kävellen Montmartren kukkulalle. Pariisin
korkeimmalla kohdalla sijaitsee Sacré-Coeurin basilika. Kirkon
edestä avautuvat maisemat ovat Pariisin parhaita. Helena kertoo Montmartren historiasta ja lukuisista taiteilijoista, jotka
ovat viihtyneet täällä. Place de Tertren aukiolla maalaavat vielä
tänäkin päivänä lukuisat taiteilijat. Täällä voi teettää itsestään tai
kuvan perusteella ystävästä maalauksen kiertokävelyn päätteeksi. Kolmen ruokalajin lounas ennen lähtöä kentälle.

Koe keväinen Pariisi kauneimmillaan. Nauti kaupungin upeista
nähtävyyksistä ja ilmapiiristä. Matkalla käydään maailman kuuluisimman impressionistin Claude Monet’n puutarhassa ja kotitalossa sekä Loiren laaksossa ihastelemassa upeita linnoja. Kohokohtana on illallisristeily "April in Paris" Seinellä. Tunnelmaa luo
sopraano Mari Palo ja Hannu Lehtonen säestäjänään Niko
Kumpuvaara. Asiantuntijaoppaana toimii Helena Boncoeur.
1. päivä: Saapuminen Pariisiin ja kiertoajelu
Pariisin kiertoajelulla nähdään pariisilaiskorttelit katukahviloineen, Seinejoki upeine siltoineen, maailmankuulut rakennukset,
Concorde-aukio, josta alkaa paraatiavenue Champs-Elysées ja
Riemukaari. Nähdään myös upea vanha ooppera, Madeleinekirkko sekä tietysti Eiffel-torni. Tutustutaan latinalaiskorttelien
värikkääseen elämään ja Notre Damen kirkkoon. Lounas kaupungilla. Majoittuminen Montmartren lähistöllä.

Lentoaikataulu:
20.4. Helsinki–Pariisi 09:25–11:30
24.4. Pariisi–Helsinki 19:00–22:55
Hotelli: Mercure Montmartre
Hyvä keskitasoinen hotelli lähellä Montmartrea ja Moulin
Rougea (punainen mylly). Hotellissa ravintola, baari ja terassi.
Huoneissa ilmastointi, tallelokero, hiustenkuivaaja ja TV.
Matkan hinta 1 296 €

2. päivä: Lisämaksullinen ”April in Paris”
illalliskonsetti Seinellä
Aamiainen. Sinulla on koko päivä aikaa nauttia Pariisin tunnelmasta. Hotellimme sijaitsee Montmartren ja Moulin Rougen lähistöllä, joten kävellen pääsee nauttimaan Pariisin keväästä nähtävyyksiä ihaillen. Illalla Lisämaksullinen upea ”April in Paris”
konsertti Seinellä. Risteilyllä nautitaan kolmen ruokalajin illallinen viineineen.

Hintaan sisältyy:
• Finnairin reittilennot
• majoitus hotellissa kahden hengen huoneessa
• ohjelmassa mainitut ateriat (4 x aamiainen, 4 x lounas)
• ohjelmassa mainitut retket ja tutustumiskohteet
sisäänpääsymaksuineen sekä kuljetuksineen
• suomenkielinen opastus perillä kohteissa
• matkanjohtaja Meri Simulan palvelut matkan aikana

3. päivä: Givernyn kylä ja Claude Monet'n kotitalo
Aamiainen. Lähtö kohti kaunista Normandiaa, jossa pysähdytään
Givernyn kylään, Claude Monet'n taloon. Impressionisti Claude
Monet asui Givernyssä vuodesta 1883. Hän rakennutti kotiinsa
hurmaavan itämaisen vesipuutarhan, jota voidaan tänäkin päivä-

Lisämaksusta:
• yhden hengen huone 250 €
• Seinen illallisristeily, kolme ruokalajia, aperitiivi ja viiniä
ruuan kanssa 115 €
• matkavakuutus
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