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Idyllinen Sveitsi 5.–9.5.2018

Lähde kanssamme Sveitsiin, jossa näet henkeäsalpaavan kauniita alppimaisemia, luontoa ja vesistöjä, joista Genevenjärven
(Lac Léman) rannalla sijaitsevat maan tunnetut kaupungit, Geneve, Lausanne ja Montreux. Sveitsiin liittyy myös pieni palanen
Suomen historiaa, koska Presidentti Mannerheim asui siellä viimeiset elinvuotensa. Ja Suomen parhaan suklaan valmistajan
Karl Fazerin perhe oli kotoisin täältä.
Matkanjohtajana toimii Jukka Soisalon-Soininen.
5.5. – Geneven kaupunkikierros
Aamulento Geneveen, jossa suomenkielinen opas on ryhmää vastassa. Teemme kaupunkikiertoajelun, jonka aikana näemme tärkeimmät nähtävyydet, mm. Horloge Fleurie -kello, Keisarinna Sissin
muistomerkki, Genevenjärven suihkulähteet, YK:n Euroopan päämaja, ja taustalla kauniit Alpit. Nautimme lounaan ja majoitumme
keskustahotelliin.
6.5. – Montreux, Lausanne ja Mannerheim
Aamiainen. Tänään teemme päiväretken Presidentti Mannerheimin
jalanjäljille. Ajamme Genevenjärven rannan suuntaisesti 2000 m
korkeiden vuorten keskellä sijaitsevaan Montreux’n kaupunkiin.
Suomen Presidentti, Marsalkka Mannerheim asui täällä viimeiset
eläkevuotensa ja oli hoidettavana Val-Mont´n -kylässä sijaitsevassa
parantolassa, jonka puistossa on Mannerheimille pystytetty muistopatsas. Vierailemme myös kauniissa Lausannen kaupungissa, jossa Mannerheim kuoli vuonna 1951. Lounas päivän aikana.
7.5. – suklaata ja Genevenjärven risteily
Aamiainen. Aamupäivällä vierailemme tunnetulla sveitsiläisellä suklaatehtaalla 30 minuutin ajomatkan päässä Genevestä. Vierailun
aikana tutustumme n. 200 vuotta vanhan suklaantuottajan historiaan ja tämän makean herkun valmistamiseen kaakaopavusta valmiiksi suklaaksi. Palaamme takaisin Geneveen ja nautimme perinteisen sveitsiläisen fonduelounaan yhdessä kaupungin tunnetuimmista juustoruokiin erikoistuneista ravintoloista.
Lounaan jälkeen teemme risteilyn Genevenjärvellä. Risteilyn aikana
näemme kaupungin nähtävyydet ja Alpit hiukan erilaisesta näkökulmasta järveltä käsin.
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8.5. – Punainen Risti
Aamiainen. Tänään vierailemme Jukka Soisalon-Soinisen johdolla
Punaisen Ristin päätoimistossa Genevessä (yleisillä kulkuneuvoilla).
Illalla nautimme yhteisen päätösillallisen hotellin lähellä olevassa
ravintolassa.
9.5. – Annecy’n kaupunki
Aamiainen. Otamme matkatavarat mukaan ja ajamme Ranskan
puolelle Annecy’n kaupunkiin. Perillä teemme kaupunkikierroksen
bussilla ja osin kävellen tässä Genevenjärven rannalla sijaitsevassa
kanavien halkomassa kauniissa kaupungissa, jota ei syyttä kutsuta
”Alppien Venetsiaksi”.
Nautimme lounaan keskustaravintolassa. Hiukan omaa aikaa kaupunkiin tutustumiseen, ennen kuin lähdemme kohti Geneven lentokenttää. Iltalento Helsinkiin.
Hotelli Auteuil****
Viihtyisä ja tasokas hotelli aivan Geneven keskustassa lyhyen kävelymatkan päässä Genevenjärven rannalta.
Lennot/Finnair:
5.5.2018 Helsinki–Geneve
9.5.2018 Geneve–Helsinki

08:05–10:10
19:00–22:55

Hinta: 1595 €/henkilö/kahden hengen huoneessa
Hintaan sisältyy:
Finnairin lennot Helsinki–Geneve–Helsinki, lentokenttämaksut, 4 yön
majoitus Genevessä, matkaohjelman mukaiset ateriat (4 aamiaista,
4 lounasta ja 1 illallinen, lounailla ja illallisella kahvi/tee ja 1 ruokajuoma), matkaohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsyt (ei
Punainen Risti), suomenkielisen oppaan palvelut.
Lisämaksusta:
yhden hengen huone 330 €, muut ateriat ja juomat, Punaisen Ristin pääsymaksu maksetaan paikan päällä, matkavakuutus
Varaukset:
OK-Matkat p. 09 2510 2050 tai myynti@okmatkat.fi
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