A-lehtien matka Ranskaan
Linnojen loistoa ja vallankumouksen historiaa 22.-26.3.2019

Purppuragiljotiini-trilogian kirjoissa Luxus, Corpus ja Status astut
sisään Ranskan suuren vallankumouksen pyörteisiin. Kurjuus,
rikkaus, paheet ja petokset on helppo kokea pyövelin kisällin
Isidore Borealin ja Sancerren leskikreivittären Marie-Constance
de Lyonne de Boucardin kirjavien elämänvaiheiden kautta.
Matkamme reitti liikkuu Ranskan suuren vallankumouksen sekä
Milja Kauniston Purppuragiljotiini-trilogian maisemissa. Niin kuin
Luxus-romaanissa kreivitär Marianne pakeni Pariisista
kotiseuduilleen Sancerren viinipeltojen syleilyyn, mekin
Kuvaaja Marek Sabogal
pakenemme suurkaupungin sykettä tuohon kauniiseen kylään.
Sancerre on kirjailija Milja Kauniston entinen kotipaikka, josta
Milja Kaunisto
Tuula Kanninen
myös koko kirjasarja sai innoituksensa. Pariisin ja Versaillen
lisäksi näemme upeita linnoja ja mahtavia maalaismaisemia.
Asiantuntijana matkalla kirjailija Milja Kaunisto. Matkaemäntänä Tuula Kanninen.
Alustava matkaohjelma:
22.3. perjantai
Klo 07:30
Kokoontuminen Helsinki – Vantaan lentoasemalla T2-terminaalissa.
Klo 09:25
Finnairin lento Pariisiin, jossa kirjailija Milja Kaunisto ja suomenkielinen opas ovat ryhmää
vastassa. Kuljetus Pariisin keskustassa sijaitsevaan hotelliin, jonne jätämme
matkatavarat. Ajamme metrolla Concorde-aukiolle, josta lähdemme kävelykierrokselle
vallankumoushistorian jäljillä. Kävelyreittimme on sama, jota pitkin kuningas Louis XVI
vietiin viimeisestä majapaikastaan Tuileries’n palatsista Tempen vankilaan ja giljotiinille.
Tuileries’n palatsi sijaitsi nykyisen Louvren taidemuseon paikalla. Retkemme päätyy
hotellille, joka sijaitsee samassa korttelissa entisen Templen vankilan kanssa. Templen
vankilassa kuningas vietti viimeiset päivänsä ja sinne sijoittuu myös Corpus-romaanin
viimeinen kohtaus. Joidenkin lähteiden mukaan kuninkaan poika kuoli Templen vankilaan.
Lounas retken aikana.
Majoittuminen Crowne Plaza hotelliin. Hotellimme on historiallisesti mielenkiintoinen.
Rakennus on Napoléon III:nnen ajalta. Hän oli Napoléon I:n veljen Louis:n ja Napoléonin
vaimon Joséphinen tyttären lapsi. Napoléon III:nnen aikaan Pariisin ulkomuotoa muutti
paroni Haussmann, joka loi kaupungin keskustaan uljaat bulevardit ja rakennutti
ensimmäiset suuret tavaratalot. Crowne Plazan rakennus on yksi näistä tavarataloista.
Sen suunnitellut arkkitehti käytti ilmeisesti mallinaan Louvren palatsia.
Hotelli Crowne Plaza Paris Republique **** (paikallinen luokitus)

10 Place de la Republique, Pariisi
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/paris/pardl/hoteldetail
Hyvä hotelli, jossa kansainvälinen ilmapiiri yhdistyy rakennuksen tunnelmaan – 1700luvulta peräisin oleva rakennus on luokiteltu historialliseksi monumentiksi, jonka ulkoasua
ei saa muuttaa. Sijainti keskustassa Republique-aukiolla, josta on hyvät liikenneyhteydet
kaikkialle kaupunkiin. Hotellissa on 326 huonetta, joissa on kylpyhuone, hiustenkuivain,
ilmastointi, talletus, minibaari, tv, kaksinkertaiset ikkunat. Katutasossa on Belle Epoquetyylinen ravintola ja mukava, tunnelmallinen pianobaari.

23.3. lauantai
VERSAILLES
Aamiainen. Tänään teemme kokopäiväretken Versaillesiin. Versaillesin linna ei ole
ainoastaan Ranskan huomattavin barokkilinna vaan myös Euroopan suurin. Siitä tuli
kaikkien Euroopan ruhtinaiden asuinlinnojen hallitseva esikuva 1700-luvulla. Mahtavassa
Versaillesin linnassa asui jopa 20 000 henkeä ja kuningasparin elämää seurasi aamusta
iltaan laaja hovi. Suuressa vallankumouksessa linnan sisustus tuhottiin täysin.
Nykyisessä asussaan linna näyttää suunnilleen sellaiselta kuin se oli juuri Ranskan
vallankumouksen edellä vuonna 1789. Linnaa ympäröi laaja muotopuutarha
suihkulähteineen, patsaineen ja istutuksineen. Versaillesin linna ja puutarha ovat Unescon
maailmanperintölistalla. Vierailemme myös Pikku Trianonissa, Ludvig XVI:n MarieAntoinettelle lahjoittamassa pienessä palatsissa. Marie-Antoinette muutti puutarhan
maaseutua muistuttavaksi alueeksi myllyineen ja maalaistaloineen. Pikku Trianon oli
Marie-Antoinetten lempipaikka ja juuri tänne hän sai tiedon, että vallankumoukselliset
olivat lähestymässä Pariisista. Lounas päivän aikana ja paluu takaisin Pariisiin.

24.3. sunnuntai
BRETEUILIN LINNA JA BEUJEUN LINNA
Aamiaisen jälkeen otamme matkatavarat mukaan ja ajamme hieman Pariisin ulkopuolelle
Chevreusen laaksoon Breteuilin linnalle. Linna on kuulunut Breteulin suvulle jo 400
vuoden ajan ja linnan nykyinen isäntä on jo 12. markiisi, Henri-Francois de Breteuil.
Linnan huoneet antavat hyvän kuvan aatelisten elämästä vuosisatojen aikana. Esillä on
mm. sata maalausta kuninkaallisista sekä Breuteuilin perheestä. Marie-Antoinette
salongissa on esillä kopio upeasta timanttikaulanauhasta, jonka kardinaali de Rohan oli
ostanut kuningattaren nimissä. Kaulakorusta kehkeytyi skandaali, sillä Ranska oli
raskaissa veloissa ja episodi vähensi entisestään kuningattaren suosiota kansan parissa.
Jatkamme matkaa etelään Loiren kuvaukselliseen laaksoon. Pysähdymme Beujeun
linnalla, joka kuului aikoinaan Marie-Antoinetten hovineidille. Linnan osti Pommereaun
suku ja linna kuuluu edelleen heille. Näemme linnan ulkoapäin, ennenkö jatkamme
matkaa Bourgesiin, Ranskan vanhaan pääkaupunkiin. Lounas päivän aikana.
Majoittuminen Bourgesiin.
Hotelli de Bourbon Mercure Bourges **** (paikallinen luokitus)

Boulevard de la Republique, Bourges
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1888-hotel-de-bourbon-mercure-bourgeshotel/index.shtml
Hotelli on rakennettu 1600-luvulta periytyvän luostarin rakennuksiin ja sijaitsee 600 m
päässä Bourgesin vanhasta kaupungista. Hiljattain peruskorjatussa modernissa

hotellissa on 58 huonetta, jossa on kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, talletus, tv,
kahvin/teenkeitin, wifi. Hotellissa on ravintola, baari, kuntosali.

25.3. maanantai
SANCERRE JA SAVENVALAJANKYLÄ
Aamiainen. Ajamme n. 50 km päähän Sancerren kylään, joka on tunnettu yhdestä
Ranskan kuuluisimmista valkoviineistä. Tarinan mukaan Ranskan viimeinen kuningas osti
Sancerren itselleen peittääkseen, että se oli annettu lahjaksi hänen vaimolleen
Marie-Antoinettelle tämän rakastajan toimesta. Sancerressä tutustumme paikkakunnan
historiaan. Paluumatkalla vierailemme La Bornen savenvalajakylässä, jossa on valmistettu
keramiikkaa jo 1200- luvulta lähtien. Kylässä ja sen lähialueilla työskentelee edelleen noin
80 savenvalajaa. Pittoreskin kylän jälkeen ajamme läheiseen Catedral Jean Linard’n eli
taiteilija Jean Linardin kotitalolle ja puutarhaan, joka on päässyt visionäärisyydessään
Ranskan kulttuuriministeriön historiallisten monumenttien listalle. Paikka on
kokonaistaideteos, jossa yhdistetään arkkitehtuuria, veistoksia, keramiikkaa, mosaiikkia
ja ympäristötaidetta samanaikaisesti.
Lounaan jälkeen paluu takaisin Bourgesiin, jossa tutustumme sen keskiaikaiseen
keskustaan ja poikkeamme St.Etiennen upeassa goottilaistyylisessä katedraalissa, jonka
mallina on käytetty Pariisin Notre-Damea. Yöpyminen Bourgesissa.

26.3. tiistai

Klo 19:00
Hinta

CHAMBORDIN LINNA
Aamiaisen jälkeen otamme matkatavarat mukaan ja suuntaamme kohti Chambordin
linnaa, yhtä Loiren laakson komeimmista linnoista. Tämä upea renessanssilinna on
kuningas Frans I:n rakennuttama metsästyslinna 1500-luvun alussa. Hulppeassa linnassa
on yli 400 huonetta ja rakennuksen katolla satoja savupiippuja. Linnassa on mm.
Leonardo da Vincin suunnittelemat kaksinkertaiset spiraaliportaat. Linnavierailun jälkeen
nautimme lounaan ja ajamme Pariisin lentokentälle.
Finnairin lento Helsinkiin, jonne saapumisaika on klo 23:00.
vähintään 25 matkustajaa
1645 €/hlö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 365 €.

Hintaan sisältyy
- Finnairin lennot Helsinki – Pariisi – Helsinki turistiluokassa
- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa
- 2 yötä Pariisissa ja 2 yötä Bourgesissa
- matkaohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
- 4 aamiaista, 5 lounasta
- metrolippu 22.3.
- kuulokkeet
- suomenkielisen oppaan palvelut
- lentokenttämaksut, paikalliset verot ja arvonlisävero
- Purppuragiljotiinin 1. kirja Luxus pokkarina matkalukemiseksi ja muistin virkistämiseksi
Asiantuntijana kirjailija Milja Kaunisto.
Hintaan ei sisälly
- illalliset
- juomarahat
- 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.
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