
 

Sotahistorian matka 

NORMANDIAN MAIHINNOUSUN RANNIKOLLE 13. – 18.5.2019 

 
 
Tämä on sotahistoriasta kiinnostuneiden toivematka, jossa suuntaamme Normandian maihinnousun 
rannikolle ja saamme hyvän kuvan yhdestä maailmahistorian ratkaisuhetkistä. Lennämme Pariisiin ja 
majoitumme koko matkan ajan Caenissä, josta teemme retkiä ympäristöön. Kohteina ovat mm. 
Mervillen patteri, Pegasus-silta, Sword-rannikko ja Arromanchesin tekosataman alue. Käymme myös 
Omaha-rannikon tukikohdassa, amerikkalaisten St. Laurent sotilashautausmaalla sekä Mont-St. 
Michelin luostarisaarella. Asiantuntijana yleisesikuntaeversti ja sotahistorioitsija Sampo Ahto. 
Tervetuloa mukaan. 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
13.5. maanantai  

Klo 05.30 Kokoontuminen Helsingin lentoasemalla ja tarkastuskorttien jako  
Klo 07.35 Lähtö Finnairin reittilennolla Pariisiin.  
Klo 09.40 Saavumme Pariisiin Charles de Gaullen lentokentälle, jossa bussi on meitä vastassa. 

Jatkamme kohti Normandiaa A13 moottoritietä (n. 250 km). Matkan alkuvaiheessa 
pidämme kahvitauon ja Normandian puolella pistäydymme Rouenin kaupungissa, jossa 
tutustumme sen keskiaikaiseen keskustaan. Matkan aikana kuulemme Normandian alueen 
erityispiirteistä sekä siellä käytyjen taistelujen taustoista.  

n. klo 18.00 Saavumme Caenin kaupunkiin, jossa majoittuminen. 
 

  
 HOTELLI BALLADINS CAEN MEMORIAL *** (paikallinen luokitus) 

 Rue du Clos Barbey, 14280 Saint Contest (Caen) 
Vuosi sitten toukokuussa 2017 avattu uusi hotelli n. 5 minuutin ajomatan päässä Caenin 
Memorial kompleksista ja 10 minuutin päässä Caenin kaupungin keskustasta. Hotellissa 
on 69 modernia huonetta, joissa perusvarustus: ilmastointi, televisio kaapelikanavin, 
kahvi/tee tarjotin, kylpyhuoneissa on ns. italialainen suihku, hiustenkuivaaja ja lämmitetty 
pyyheteline, erillinen WC. Huoneen koko n. 18 neliötä. Wifi koko hotellissa. Mannermainen 
aamiaisbuffet. Hotellissa on ravintola. 
www.balladins.com/fr/mon-hotel/caen-memorial/ 

 
Klo 20.00 Yhteinen illallinen hotellissa. 
 
14.5. tiistai 

Klo 7.00 Aamiainen hotellissa. 
Klo 9.00 Lähdemme hotellista maihinnousualueen itäosaan. Kohteita ovat Mervillen patteri, 

Pegasus-silta, Sword-rannikko ja siellä oleva ja museoitu saksalaisten tulenjohtotorni, 
Juno-rannikko, Gold-rannikko ja Arromanchesin tekosataman alue. Omakustanteinen 
kahvitauko Pegasus-sillan luona ja Arromanchesissa. Ajomatka n. 100 km.  

 Hotellille palaamme n. klo 18 mennessä. 
Klo 20.00 Illallinen hotellissa.  
 
15.5. keskiviikko 

Klo 7.00 Aamiainen hotellissa. 



 

 

 
Klo 8.30 Lähdemme hotellista ja tänään kohteinamme ovat tapahtumat amerikkalaisten 

maihinnousualueella poisluettuna Utah-rannikko. Kohteet ovat seuraavat: Longuesin 
patteri, Omaha-rannikon tukikohta WN62, St. Laurentin amerikkalainen  
sotilashautausmaa, Vierville Omaha-rannikolla, jossa on mahdollisuus lounastaa 
(omakustannus). Lisäksi näemme Point du Hocin, La Camben saksalaisen 
sotilashautausmaan, Bayeuxin museon, jossa on ainutlaatuinen seinävaate 1000-
luvulta, joka kuvaa Vilhelm Valloittajan maihinnousua Normandiasta Englantiin.  

 Ajoreittimme pituus n. 200 km ja hotellille palaamme n. klo 18.30 mennessä. 
 
Klo 20.00 Illallinen hotellissa. 
 
16.5. torstai 

Klo 7.00 Aamiainen hotellissa. 
Klo 8.00 Lähdemme Utah-rannikolla, jossa tutustumme seuraaviin kohteisiin: tukikohta WN 05 ja 

siellä oleva museo, St. Marcoufin patteri (WN 135), D’ Azevillen patteri (WN 134), Sainte- 
Mere-Eglisen kaupunki ja siellä oleva maahanlaskumuseo. Kahvitauko WN 05:ssä ja 
lounasmahdollisuus Sainte-Mere-Eglisessä (omakustannus). Retken jälkeen paluu Caeniin 
ja hotellissa olemme klo 18 jälkeen. Ajoreitin pituus n. 250 km.  

 
Klo 20.00 Illallinen hotellissa.  
 
17.5. perjantai 

Klo 7.00 Aamiainen hotellissa. 
Klo 8.00 Lähdemme kohti Mont-St. Michelin luostarisaarta sekä St. Malon linnoitettua 

kaupunkia, jotka ovat Ranskan ja koko Euroopankin merkittävimpiä nähtävyyksiä. 
Kummassakin paikassa on mahdollisuus kahvitaukoon. Ajoreittimme kulkee Avranchesin 
kautta, jossa amerikkalaiset saivat aikaan ratkaisevan läpimurron. Reitin pituus on 350 
km ja hotellilla olemme klo 18.30 mennessä.  

Klo 20.00 Yhteinen illallinen.  
 
18.5. lauantai 

Klo 7.00 Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus.  
Klo 7.45  Otamme matkatavarat mukaan ja lähdemme kohti Pariisia. Ajoreittimme kulkee 

Normandian taistelut päättäneen Falaisen motin ja viimeisen taistelupaikan Mont 

Ormelin kautta. Nautimme matkan päättäjäislounaan Chartresissa, jossa tutustumme 
myös kaupungin ainutlaatuiseen katedraaliin.  

 Matkamme jatkuu Charles de Gaullen lentokentälle terminaaliin 2 D. Ajon pituus n. 380 
km. Lähtöselvitys lentokentällä. 

Klo 19.00 Lähtö Finnairin reittilennolla AY1578 Helsinkiin, jonne saavumme klo 22.55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Hinta: min 30 lähtijää  
 1.235 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 
 
 
 min 25 lähtijää 
 1.330 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 
 
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 235 euroa. 
 
Hintaan sisältyy: 

- Finnairin reittilennot turistiluokassa 
- verot ja viranomaismaksut 
- kuljetukset kohteessa ohjelman mukaan 
- viiden yön majoitus mainitussa hotellissa 
- aamiainen hotellissa 
- viisi illallista hotellissa (2-ruokalajia, lasi viiniä tai mineraalivesi, kahvi/tee) 
- lounas lähtöpäivänä (2-ruokalajia, lasi viiniä tai mineraalivesi, kahvi/tee) 
- sisäänpääsymaksut Mervillen patteri, Le Grand Bunke, Arromanches elokuvateatteri 

360, Arromanchen maihinnousumuseo, Bayeux seinävaatemuseo, Utah Beach Landing 
Museum, St. Marcouf Batteris de Crisbecq, La Batterie d´Azeville, Sainte-Mere-Eglise 
maahanlaskumuseo, Mont St. Michelin luostari 

- suomenkielisen paikallisoppaan palvelut alkaen ja päättyen Pariisin lentoasemalle 
- asiantuntija Sampo Ahton opastus 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly: 

- muut ruokailut  
- muut ruokajuomat 
- matkavakuutus ** suositellaan ** 

 
 
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää 
minimiosallistujamäärää. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat 
ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja 

ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista 
erikoisruokavalioista/ allergioista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Matkaehdot ovat tämän ohjelman 
liitteenä.  
 
 

  
  

  
Kehräsaari A 212, 33200 Tampere  
Pasilanraitio 9, 5. krs, 00240 Helsinki 
info@resviaria.com 
www.resviaria.com 
Puh. 0440 -477 070    
KKV 2107/06/MjMv 
 
 
 
 
 
 


