Helsingin kansallinen senioripiiri tarjoaa:

Normandia & Ranskan linnat 9.-13.10.2019
Tällä mielenkiintoisella matkalla tutustumme toisen maailmansodan tapahtumapaikkoihin
Normandiassa sekä näemme upeita linnoja. Matkan aikana vierailemme Caenin
sotahistoriallisessa
rauhanmuseossa,
teemme
kiertoajelun
Normandian
maihinnousurannikolla ja ihastelemme maailmankuulua Mont-Saint-Michelin luostarisaarta. Lisäksi
maistelemme siideriä ja Calvadosta sekä vierailemme kauniissa Chateau de Beaumesnilin
linnassa ja loisteliaassa Versaillesin palatsissa. Kirsikkana kakun päällä viimeinen yö Chateau
de Sissi -kartanohotellissa! Tule mukaan mieleenpainuvalle elämysmatkalle Ranskaan.
Päivä 1 – ke 9.10.2019 Calvados & Caen
Finnairin suora lento Helsingistä Pariisiin lähtee klo 09.25 ja on perillä paikallista aikaa klo 11.30. Pariisissa
meitä on vastassa asiantuntijaopas Pekka Olkinuora ja suomalainen kuljettaja linja-auton kanssa.
Lähdemme liikkeelle ja pysähdymme heti alkuun omatoimiselle lounastauolle, minkä jälkeen ajamme
Calvados-tuottajalle, jossa meillä on maistatus. Matka jatkuu Caenin kaupunkiin Normandian alueella.
Siellä kirjaudumme ydinkeskustassa Ibis Styles Caen Centre Gare*** -hotelliimme kolmeksi yöksi. Illalla
nautimme yhteisen illallisen paikallisessa ravintolassa.
Päivä 2 – to 10.10. Mont-Saint-Michelin luostarisaari
Tänään teemme retken Unescon suojelemalle MontSaint-Michelin luostarisaarelle Normandian rannikon
edustalla. Tämä maailmankuulu saari kuuluu Ranskan
suosituimpiin nähtävyyksiin ja on ehdottomasti
kokemisen arvoinen paikka. Tutustumme luostariin ja
sen alapuolella sijaitsevaan pieneen kylään oppaamme
johdolla, minkä jälkeen meillä on vapaata aikaa
omatoimista lounasta varten. Saarelta ajamme
siiderituottajalle, jossa meillä on maistatus. Paluu
Caeniin, jossa nautimme yhteisen illallisen.
Päivä 3 – pe 11.10. Normandian maihinnousu
Tämän päivän teema on toinen maailmansota ja Normandian maihinnousu. Lähdemme liikkeelle aamiaisen
jälkeen. Ajamme Caen Memorial -museoon tutustumaan toisesta maailmansodasta kertovaan näyttelyyn
sekä näemme n. 20min videon Normandian maihinnoususta.
Jatkamme matkaa Ouistrehamin pieneen satamakaupunkiin, jossa
meillä
on
kevyt
lounas.
Syötyämme
ajamme
pitkin
maihinnousurannikkoa ja näemme Sword Beachin, Juno Beachin
sekä Gold Beachin, jossa näemme esityksen Normandian
maihinnousun 100 päivää pyöreässä yhdeksän valkokankaan
Arromanches 360 -elokuvateatterissa. Ajamme rannikkoa pitkin
amerikkalaisten sotilaiden hautausmaalle Colleville-sur-mer ja
jatkamme vielä Omaha Beachille. Paluu Caeniin, jossa ilta on vapaa.
Päivä 4 – la 12.10. Beaumesnilin linna ja Sissin kartano
Aamiaisen jälkeen kirjaudumme ulos hotellistamme ja suuntaamme
kohti Chateau de Beaumesnil -linnaa Beaumesnilissä. Teemme
kierroksen tässä kauniissa 1600-luvun barokkilinnassa ja jatkamme
matkaa Chateau de Sissi -hotelliin Sassetot-le-Mauconduitin pienessä
kylässä ja kirjaudumme kahden hengen huoneisiin yhdeksi yöksi
(huom. huoneet ovat eritasoisia). Tämä avaran puiston ympäröimä
kaunis kartano on ollut 1870-luvulla Sissin eli Itävallan keisarinna
Elisabetin kesänviettopaikka. Nautimme yhteisen päätösillallisen
ruokajuomineen kartanon tunnelmallisessa ravintolassa.

Päivä 5 – su 13.10. Versaillesin palatsi & kotimatka
Aamiaisen jälkeen kirjaudumme ulos hotellista ja lähdemme ajamaan kohti Pariisia. Pysähdymme
tutustumaan maailmankuuluun Versaillesin palatsiin. Kohdeoppaan johdolla saamme ihastella tätä yhtä
Euroopan suurimmista ja loisteliaimmista palatseista,
joka toimi Ranskan hovin keskuksena 1700-luvulla.
Kierroksen jälkeen nautimme picnic-lounaan puistossa
ja ajamme Charles de Gaullen lentoasemalle, josta
meillä on Finnairin suora lento Helsinkiin 19.00-22.55.
Matkan hinta/hlö

1195 € (kun 41 henkeä)
1275 € (kun 31 henkeä)

Hintaan sisältyy:
• Finnairin suorat meno-paluulennot Pariisiin
• Suomea puhuva opas kohteessa
• Kuljetukset suomalaisella linja-autolla
• Majoitus 4 yötä 3-tähden hotelleissa, 2hh
• 4 aamiaista
• 2 lounasta (joista toinen picnic-lounas)
• 3 illallista ruokajuomineen
• Calvados-tilavierailu ja maistatus
• Siideritilavierailu ja maistatus
• D-day & WW2 -päivä: Caen memorial museo näyttelyt sekä filmi + Arromanches 360-filmi
+kiertoajelu rannoilla: Sword-, Juno-, Gold- ja Omaha beach
• Mont-Saint-Michelin luostari, Beaumesnil-linna, Versaillesin palatsi
Lisämaksusta
• Yhden hengen huone 195 €
Hintaan EI sisälly
• Matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä peruutusturva

Voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti on tarpeen! Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Matkaehdot: Erityisehtoja noudatetaan tällä matkalla: www.ingsva.fi/matkaehdot
Tämän matkan peruutusmaksut tarkennettuna – ja myös sairastuessa:
1. Peruutus tapahtuu viimeistään 61 päivää ennen lähtöä, veloitetaan toimistomaksu 60 €
2. Jos matka peruutetaan 60-31 päivää ennen lähtöä, veloitetaan varausmaksu 150 €.
3. Jos peruutus tapahtuu 30 päivää ennen lähtöä tai vielä tätä myöhemmin, veloitetaan
kaikki todelliset kulut sekä lisäksi toimistomaksu 60 €

Muista hankkia hyvissä ajoin matkavakuutus ja siihen kattava peruutusturva!
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkatoimisto Ingsva, Teollisuustie 1, 65610 Mustasaari
040 196 3962 /info@ingsva.fi/www.ingsva.fi.

Ilmoittautumiset 1.2.2019 klo 10 alkaen: Pirjo-Liisa Kangasniemi, s-posti pirjoliisa.kangasniemi@elisanet.fi, puh. 050 559 3171. Ilmoittautuessa ilmoita: nimesi (kuten passissa
kirjoitettu), matkapuhelinno, s-posti, huonetoverisi ja mahdollinen ruokavalio sekä yhdistyksesi, johon
kuulut.

