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1. päivä 21.4. – Kaupunkikiertoajelu
Lento Pariisiin. Kaupunkikiertoajelu ja lounas kaupungilla. Ma-
joittuminen hyvätasoiseen hotelli Mercure Montmartreen, Pa-
riisin keskustaan. (L)

2. päivä 22.4. – Givernyn kylä ja Claude Monet'n kotitalo                                                          
Aamiaisen jälkeen lähdetään kohti kaunista Normandiaa, jossa 
pysähdytään Givernyn kylään, Claude Monet'n taloon. Impres-
sionisti Claude Monet asui Givernyssä vuodesta 1883. Hän ra-
kennutti kotiinsa ihastuttavan itämaisen vesipuutarhan, jossa 
hän maalasi kaikkein kuuluisimpia maalauksiaan, kuten Vesilil-
jat-sarjan ja Sillan. Lumoava puutarha on todella tutustumisen 
arvoinen. Lounas Givernyssä. (A,L)

3. päivä 23.4. – Vapaapäivä. 
Lisämaksullista ohjelmaa: Louvre ja illallisristeily Seinellä
Vapaapäivä omatoimiseen Pariisiin tutustumiseen. Järjestämme 
lisämaksullista ohjelmaa halukkaille: Louvren museokierros 
asiantuntijaoppaan kanssa ja illallisristeily Seinellä omalla laival-
la, kolmen ruokalajin illallinen ruokajuomineen. Valojen sytty-
essä pimenevään iltaan tunnelmaa luovat Arja Koriseva ja Han-
nu Lehtonen, säestäjänä Minna Lintukangas.  (A)   

Keväinen Pariisi 21.–25.4.2022
4. päivä, 24.4. – Loiren laakson linnat 
– Château de Chambord ja Chenonceau
Aikaisen aamiaisen jälkeen kuljetus Loiren laaksoon, joka oli 
1500-luvun Ranskassa rikkaiden ja ylhäisten muodikas asuinpaik-
ka. Maan eliitti rakennutti Loiren rantamille toinen toistaan kome-
ampia linnoja ja palatseja. Näemme kaksi upeaa keskiaikaista lin-
naa,  renessanssiarkkitehtuurin helmet Château de Chambord ja 
Chenonceau. Linnoista ensimmäinen on Loiren laakson suurin ja 
rakennettiin alunperin Ranskan kuningas Frans I:n metsästysma-
jaksi. Kodikas Chenonceaun linna tunnetaan naisten linnana, sillä 
sen muotoon ovat vaikuttaneet monet naiset, kuten Henrik II:n 
puoliso Katariina de’ Medici. Lounas retken aikana. (A,L)

5. päivä – Kotiinlähtö
Aamiainen. Aikaa esimerkiksi kävelyretkelle Montmartren kuk-
kulalle! Kuljetus lentoasemalle iltapäivällä. (A)

Hinta 1 246 euroa
Hintaan sisältyy
•  Finnairin reittilennot
•  majoitus kahden hengen huoneessa
•  ohjelmassa mainitut ateriat, retket ja kuljetukset
•  asiantuntijaoppaan palvelut ja opastukset kohteessa

Lisämaksusta
•  yhden hengen huone 320 euroa
•  Seinen illallisristeily, kolme ruokalajia sis. ruokajuomat  

120 euroa
•  Louvren kävelykierros, bussikuljetus museolle, omatoiminen 

paluu 65 euroa     

Varaukset ja lisätiedot
Lomalinja Oy
www.lomalinja.fi/senioriopettaja-lehti
puh. 010 289 8100

Keväinen Pariisi kutsuu! Matkalla nähdään Eiffel-torni, 
Champs-Élysées ja Notre Dame sekä vieraillaan maa-
ilman kuuluisimman impressionistin Claude Monet'n 
puutarhassa ja kotitalossa ihailemassa keväistä kuk-
kaloistoa. Loiren kauniissa laaksossa näemme keskiai-
kaisia linnoja ja kauniita maisemia. Matkan kruunaa 
lisämaksullinen illallisristeily "April in Paris", jossa 
tunnelmaa luovat tangokuningatar Arja Koriseva ja 
baritoni Hannu Lehtonen, säestäjänä Minna Lintu-
kangas.
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