TURUN KANSALLISET SENIORIT: NIZZAN JA MONACON LOISTOA
Ranskan Riviera valloittaa vastakohdillaan. Vuoret ja meri,
idyllisten pikkukaupunkien kujat ja ylelliset putiikit,
provencelaisherkkuja tarjoavat pikkukapakat ja Michelintähtiravintolat - lopputulos on hyvä cocktail. Nizza lumoaa
uuden ja vanhan ystävänsä heti, kun lentokone kaartaa
turkoosin meren yllä laskeutuakseen seitsemän kilometrin
mittaisen Promenade des Anglais -rantakadun päässä
sijaitsevalle lentokentälle. Nizza on viehättävä ja monipuolinen
yhdistelmä kaupunki- ja rantalomaa, uutta ja vanhaa, pientä ja
suurta. Välimeren aallot ovat hioneet rannan kivet sileiksi ja turkoosi meri kutsuu uimaan jo senkin takia,
että harvassa ovat isot kaupungit, joissa se on mahdollista aivan keskustassa.
Ranskan Riviera on aina hurmannut ja inspiroinut taiteilijoita kuten Toulouse Lautrec, Renoir, Picasso,
Chagall, Matisse... Täältä löytyvät niin Matissen kuin Chagallinkin museot kuten myös uusi nykytaiteen
museo aivan kaupungin keskustassa. Ja ruhtinaiden ja loiston Monaco ja Monte Carlo: tämä Grimaldien
ruhtinassuvun valtakunta on kuin synonyymi ylelliselle elämälle!
Matka-ajankohta ja hinta: 6.-11.5.2023 (la-to) 1685 €/hlö/minimi 20 matkustajaa ja 1495 €/hlö minimi 30
matkustajaa
Hintaan sisältyy:
* tilausbussikuljetukset Turku - Helsinki-Vantaan lentoasema - Turku
* Finnairin reittilennot veroineen sekä 1 matkalaukku ruumaan (23kg)
* matkaohjelman mukaiset kuljetukset
* majoitus Nizzassa jaetussa kahden hengen huoneessa aamiaisella
* kaupunkikierros Nizzassa
* kokopäiväretki Kauneinta Rivieraa
* kokopäiväretki Monaco ja Monte Carlo
* sisäänpääsymaksu Monte Carlon kasinolle
* hotelliaamiaiset, 1 illallinen ja 3 lounasta
* suomenkielinen paikallisopas retkillä ja kuljetuksilla Ranskassa
Lisämaksusta:
* yhden hengen huonelisä 395 € (yksinmatkustavan on varattava yhden hengen huone)
* etukäteen varatut istumapaikat Finnairin lennoilla
Matkaohjelma (sitoumuksetta, muutokset mahdollisia):
6.5. Helsinki-Nizza AY1603 klo 17.10–19.35
11.5. Nizza-Helsinki AY1602 klo 11.20–15.35
Lauantai 6.5. / Bussikuljetus Turusta, lento Helsinki – Nizza
Bussikuljetus Turusta Helsinki-Vantaan lentoasemalle, josta Finnairin lento Nizzaan klo 17.10–19.35.
Suomenkielinen paikallisopas ja bussi ovat vastassa Nizzaan saavuttaessa, kuljetus hotelliin ja
majoittuminen. Yhteinen illallinen ja lasi viiniä.
Ateriat: illallinen (lasi viiniä)
Sunnuntai 7.5. /Nizzan kaupunkikiertoajelu (lounas)
Kaupunkikierros, jonka aikana käydään linnakukkulalla ja kävellään vanhassa kaupungissa. Vehreän Colline
du Chateaun eli linnakukkulan historia ulottuu yli 200 vuoden taakse. Nykyään kukkulalla on muutamia
kahviloita, hautausmaa ja näköalapaikoilta hulppeat näkymät kohti Nizzan eri kaupunginosia. Myös Nizzan
keskuspuisto Promenade de Paillon sekä pääaukio Place Masséna tulevat tutuiksi. Vanhastakaupungista
löytyy värikäs ja viehättävä sekamelska kapeita kujia, barokki- ja belle époque-tyylisiä taloja ja vilkkaita
toreja. Tunnelmalliset kirkot, aukiot ja katujen ja kujien yllä roikkuvat pyykkinarut luovat idyllisen

tunnelman. Vanhankaupungin sydän on Cours Saleyan kukkatori, jossa myydään mm. mausteita, tuoreita
hedelmiä, vihanneksia sekä muitakin paikallisia herkkuja. Toria ympäröivät lukuisat kahvilat ja ravintolat,
jotka ovat auki myös iltaisin.
Ateriat: aamiainen, lounas (viinilasi, kahvi)
Maanantai 8.5. / kokopäiväretki Kauneinta Rivieraa
Aamiainen hotellissa. Matkalla Nizzasta St Pauliin pääsee ihailemaan Välimeren rannan lisäksi myös aivan
Ranskan Rivieran takana nousevia merialppeja. Saint-Paul-de-Vence on yksi kauneimmista keskiaikaisista
kaupungeista Etelä-Ranskassa. Kaupunki on rakennettu kukkulalle, 1500-luvulla rakennettujen muurien
suojaan. Ylhäältä avautuvat näkymät ympäröivään Vencen laaksoon tiilikattoisine taloineen, palmuineen,
sypresseineen ja appelsiinipuineen. Kukkulan alapuolella sijaitsee Cafe de la Place, joka on paikallisten
kokoontumispaikka. Tällä aukiolla pelaavat vanhat baskeripäiset miehet yhä petanqueta. Heidän
joukossaan nähtiin myös säännöllisesti Yves Montand.
1500-1700-luvuilla St-Paul-de-Vence eli kukoistustaan, suurin osa tämän ajan rakennuksista on säilynyt.
1920-luvulla lukuisat taiteilijat vetäytyivät Pariisin hälinästä kukkulan rauhaan maalaamaan (Matisse,
Renoir, Signac, Modigliani...). Venäjällä syntynyt Marc Chagall oli St. Paulin tunnetuin taiteilija-asukas,
hänet on sinne myös haudattu. Yhä tänäkin päivänä pittoreski St-Paul-de-Vence houkuttelee taiteilijoita, ja
kaupungista löytyykin runsaasti houkuttelevia gallerioita, ateljeita ja käsityöputiikkeja.
250 metrin korkeudessa, vehreiden kukkuloiden ympäröimässä Grassessa tuoksuu hyvältä - kaupunki on
tunnettu parfyymeistään. Niityillä kukkivat niin laventeli, mimosa, jasmiini kuin kevätruusutkin. Todellista
kulta-aikaa elettiin 1800-luvulla, ja ylelliset parfyymit houkuttelivat kaupunkiin kuninkaallisia. Parfyymien
lisäksi valmistettiin tuoksuöljyjä ja saippuaa.
Tänä päivänä Grassessa on nelisenkymmentä parfyymintuottajaa. Tietyt parfyymitalot järjestävät ateljeita,
joissa voi valmistaa ikioman nimikkoparfyymin. Fragonard ja Galimard ovat suosituimpien joukossa.
Vierailun aikana nähdään mm. tuoksuesanssin valmistamiseen liittyvää välineistöä: tislauspannuja esanssin
puhdistukseen, kattiloita, joita käytetään kylmärasvakäsittelyssä (kukat kuten jasmiini), kuparipannuja, joita
käytetään kuumaseraatiossa (narsissi-, cassis- ja ruusuesanssin valmistus). Tiesitkö, että muutaman
jasmiiniesanssitipan valmistamiseen tarvitaan satoja kiloja käsin kerättyjä kukan terälehtiä?
Lounas nautitaan Grassessa. Sen jälkeen matka suuntautuu kohti kulttuurikaupunki Cannesia.
Luksusta ja glamouria, siinä Cannes kahdella sanalla! Tämä elokuvajuhlistaan tuttu kaupunki on täynnä
miljonäärien huvijahteja, hohtavan valkoisia palatsihotelleja, filmitähtiä, luksusautoja, huippuliikkeitä ja
trendiravintoloita. Oppaan johdolla tehdään pieni kävelykierros keskustassa. Cannesista lähdetään
paluumatkalle rantatietä pitkin ja tehdään pieni pysähdys Picasso-museostaan kuuluisassa Antibesin
rantakaupungissa ennen paluuta takaisin Nizzaan.
Ateriat: aamiainen, lounas (viinilasi, kahvi)
Tiistai 9.5. / vapaa-aikaa
Aamiainen hotellissa. Vapaa-aikaa omia löytöretkiä varten. Valinta on vaikea - kenties rantapäivä Välimeren
aalloilla, ostospäivä tavaratalojen ja ostoskatujen vilskeessä vai sittenkin museoon? Nizzassa onkin
runsaasti mielenkiintoisia museoita ja taidegallerioita, museoiden määrää mitattaessa Nizza häviää
Ranskassa vain Pariisille. Kansainvälisesti tunnetuimpia museoita ovat m. Chagall-ja Matisse -museot sekä
nykytaiteen museo MAMAC.
Ateriat: aamiainen
Keskiviikko 10.5. / kokopäiväretki Monaco ja Monte Carlo
Aamiainen hotellissa. Kokopäivä retki Monacoon ja Monte Carloon. Monacon vierailu aloitetaan vanhasta
kaupungista, jossa vanhat kaupungin virastotkin sijaitsevat. Vanhassa kaupungissa sijaitsee myös katedraali,
jossa Monacon ruhtinatar Grace ja Monacon ruhtinas Rainier III ovat
haudattuna, nykyisen ruhtinas Albert II:n palatsi sekä Monacon
meribiologinen museo. Iltapäivä varataan Monte Carlon vierailuun.
Kasinon edessä oleva aukio on vanhojen rakennusten, luksusputiikkien
ja kukkaistutusten ympäröimä, unohtamatta Café de Paris -ravintolan
terassia, jossa kaupungin kerma viettää päiväänsä. Kasinovierailu on
ehdoton vierailukohde Monacossa (henkilökortti tai passi on pakollinen). Monte-Carlon pääkasinon
historia, legendaarinen sisustus sekä pelipöydät ja -koneet vetävät puoleensa kansainvälistä asiakaskuntaa.

Se rakennettiin vuonna 1893 ja arkkitehtinä toimi Charles Garnie, joka suunnitteli myös Pariisin vanhan
oopperatalon. Lounas päivän aikana.
Ateriat: aamiainen, lounas (viinilasi, kahvi)
Torstai 11.5. / lento Nizza – Helsinki, bussikuljetus Turkuun
Kuljetus hotellista lentoasemalle, josta Finnairin lento Helsinkiin klo 11.20–15.35. Helsinki-Vantaan
lentoasemalta kuljetus Turkuun.
Ateriat: aamiainen
Hotelli:
Holiday Inn Nice 4*
20 Boulevard Victor Hugo, 06000 Nizza
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/nice/ncefr/hoteldetail
Hotelli sijaitsee Nizzan sydämessä. Kuuluisalle Promenade des Anglais -rantakadulle n. 5 minuutin
kävelymatka ja 10 minuutin kävelymatka Nizzan vanhaan kaupunkiin ja merelle.
Hotellin moderneissa huoneissa on maksuton Wi-Fi, kylpyhuone, hiustenkuivaaja, tallelokero, TV, kahvin/teenkeitin. Hotellissa on solarium ja kuntokeskus, ravintola, terassi ja cocktailbaari.
Check-in alkaen klo 15.00 ja Check-out klo 12.00 mennessä
Ilmoittautumiset: Aira Hellström, puh. 0400 139396, aira.hellstrom@seniorijelppi.fi, 14.12.2022
mennessä. (Ilmoittautumisen yhteydessä: nimi kuten passissa, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
mahdollinen erikoisruokavalio sekä Finnairin Plus-kortin nro).
HUOM! Paikkoja on rajoitetusti, ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Maksu- ja peruutusehdot:
Varausmaksu 25% matkan hinnasta, maksetaan 13.1.2023 mennessä. Loppumaksu 20.3.2023 mennessä.
Matkaehdot:
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille (matkalla ei esteettömiä kuljetuksia eikä esteetöntä hotellia, ja retkillä
kävellään). Matka edellyttää minimiosallistujamäärää (20).
Matkaan sovelletaan matkan varaushetkellä voimassa olevia Yleisiä matkapakettiehtoja sekä MatkaAgenttien lisä- ja erityisehtoja.
Vastuullinen
matkanjärjestäjä

Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä
toimii Elämys Travel & Events Oy/Matka-Agentit. Matkalla noudatetaan Yleisiä
Matkapakettiehtoja sekä matkanjärjestäjän lisä- ja erityisehtoja:
https://www.matka-agentit.fi/matka-agentit-lisa-ja-erityisehdot

Matka-asiakirjat

Matkalle tarvitaan mukaan voimassa oleva ulkomaan passi/henkilötodistus
sekä mahdolliset matka-ajankohtana tarvittavat korona-/rokotustodistukset
tms.

Tärkeää

Suosittelemme matkavakuutusta. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille
matkustajille (matkalla ei ole esteettömiä kuljetuksia, majoitusta eikä muita
esteettömiä järjestelyjä, ja retkillä kävellään).
TERVETULOA RANSKAN RIVIERALLE!

