Ateneumin ystävien matka
HURMAAVAAN PARIISIIN 20. -23.9.2019

Pariisi... Jo pelkkä sanan kuuleminen herättää mielikuvia ja lähes jokaisen unelmana on edes kerran
päästä näkemään se omin silmin. Klassikon aseman Pariisille ovat varmistaneen sen historia ja
taiteilijat, jotka ovat lyöneet kaupungille omat leimansa. Maailman romanttisin kaupunki, joka kuuluu
ehdottomasti Euroopan kaupunkien aateliin. Pariisi on nautinto kaikille aisteille. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
20.9. perjantai
Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen lennon lähtöä.
Klo 09.25
Lähtö Finnairin reittilennolla Pariisiin.
Klo 11.30
Saavumme Pariisin Charles de Gaullen lentoasemalle. Suomenkielinen paikallisopas ja
bussi ovat meitä vastassa ja ajamme Cafe Beaubourgiin lounaalle, jossa tapaamme myös
matkamme muotiasiantuntijan Teemu Muurimäen.
Lounaan jälkeen jatkamme Louvreen, jossa teemme opastetun kierroksen.
Kierroksen jälkeen kuljetus hotelliin ja majoittuminen.
HOTELLI MAGENTA 38 *** (paikallinen luokitus)

Hotelli sijaitsee 200 m päässä Jacques Bonsergentin metroasemalta, jolta on suora yhteys
Place de la Bastille -aukiolle. Hotellista on 9 minuutin kävelymatka Place de la
Républiquelle ja 500 m Gare de l´Estein rautatieasemalle. Hotellissa on 24 h vastaanotto,
ilmainen wifi ja ruokasali buffetaamiaista varten. Valoisasti sisutetuissa huoneissa on mm.
äänieristys, minibaari, kaapeli-/satelliittitaulu-tv, hiustenkuivaaja ja mukavuudet. Hotelli
kuuluu HappyCulture Collection -hotelliketjuun ja asiakkailla on pääsy Pariisin jokaiseen
ketjun hotelliin ja loungetilaan, jossa voi mm. ladata matkapuhelimen ja lainata
sateenvarjon tai jättää ostoskassit säilöön.
http://en.hotelmagenta38.com/
Illalla halukkailla on mahdollisuus lähteä lisämaksulliselle retkelle kuuluisaan Moulin
Rougeen, jossa vietämme cabaret-illan. Esitys alkaa klo 21. Hinta 122 €/hlö +
lipuntilauskulu 5 €/lippu. Hinta sisältää lipun lisäksi ½ pulloa samppanjaa.
21.9. lauantai
Yvest Saint Laurent -museo ja muotikadut
Aamiainen hotellissa. Lähdemme bussilla kohti YSL:n museota. Ryhmämme jaetaan
kahteen osaan. Ensimmäiselle opastus on klo 10 ja toiselle klo 10.30. Vuonna 1936
syntynyt Yves Henri Donant Dave Mathieu-Saint-Laurent oli ranskalainen muotipiirtäjä ja suunnittelija, joka on tunnettu etenkin modernin naisten housupuvun le smokingin
suunnittelemisesta. Hän tuli tunnetuksi heti ensimmäisellä kokoelmallaan ja trapetsilinjan

luojana. Laurent kuoli vuonna 2008. Vierailun jälkeen lounas.
Lounaan jälkeen teemme kävelyretken muotikaduille. Kuljemme Rue du Faubourg SaintHonoréen, Champs Élyseen, Avenue Montaignen ja Le Marais ’in muotikatuja Teemun
johdolla ja kuulemme muotikadut – houte couture -teemalla muotitaloista ja suunnittelijoista. Kävelyn jälkeen omaa aikaa kaupungilla. Paluu kävellen hotelliin.
Lisämaksullinen ohjelma: ilta oopperassa Opera Garnier Verdin La Traviata. Liput 60 –
215 euroa riippuen paikoista + lipuntilauskulu 5 €/lippu.
22.9. sunnuntai
Pompidou-keskus, suuret tavaratalot ja Musée Bourdelle
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä teemme opastetun ryhmävierailun Centre Pompidou –
Pompidou-keskukseen taiteen monitoimitaloon.
Vierailun jälkeen teemme kierrokset Le Printempsin ja Galleries Lafayetten tavarataloissa.
Nautimme lounaan, jonka jälkeen tutustumme vielä Back in Fashion -muodin historian
näyttelyyn 1800-luvun lopulta tähän päivään. Yhteinen lounas.
23.9. maanantai
Anna Ruohosen muotitalo ja kirpputori
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Aamupäivällä ajamme Maraisiin, jossa
muotisuunnittelija Anna Ruohonen ottaa meidät vastaan muotitalossaan.
Vierailun jälkeen tutustumme pariisilaiseen Port de Clignancourt -kirpputoriin.
Kirpputorikäynnin jälkeen nautimme myöhäisen lounaan, jonka jälkeen ajamme
lentoasemalle.
Klo 19.00
Lähtö Finnairin reittilennolla Helsinkiin, jonne saavumme klo 22.55.

Hinta:

**********
min 20 lähtijää
1455 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
min 11 lähtijää
1625 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 215 euroa.

Hintaan sisältyy:
- Finnairin reittilennot turistiluokassa
- verot ja viranomaismaksut
- ohjelman mukaiset tilausbussikuljetukset kohteessa
- kolmen yön majoitus valitussa hotellissa
- aamiainen hotellissa
- yksi 3-ruokalajin lounas sis. mineraalivesi, kahvi
- kolme 2-ruokalajin lounasta sis. mineraalivesi, kahvi
- ohjelmassa mainitut käyntikohteet sisäänpääsymaksuineen
- suomenkielisen paikallisoppaan palvelut
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- lisämaksulliset retket
- matkavakuutus ** suositellaan**
- mahdolliset ravintoloiden erikoisruokavalioista perimät lisämaksut
Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinnat edellyttävät minimilähtijämäärää. Matka ei sovi liikuntaesteisille.
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