Gruppo Rinne
Viehättävä Bretagne 14.-21.4.2020

Alustava matkaohjelma:
14.4. tiistai
Tervetuloa Quimperiin
Klo 12:15
Lähtö Helsinki-Vantaan T2-terminaalista Finnairin lennolla Pariisiin.
Klo 14:20
Saapuminen Pariisin lentoasemalle, jossa Liisa Väisänen on ryhmää vastassa.
Lentoasemalta bussikuljetus Pariisin keskustaan juna-asemalle.
Klo 17:52
TGV-juna Pariisista Quimperiin, jonne saapuminen klo 21:30. Bussikuljetus hotelliin.
Myöhäinen illallinen.
Hotelli Escale Oceania Quimper Centre *** (paikallinen luokitus)

6 Rue Thodore Le Hars, Quimper
Siisti kolmen tähden hotelli, jolla on erinomainen sijainti Quimperin keskustassa
vastapäätä vanhaa kaupunkia. Nykyaikaiseen tyyliin sisustettu hotelli, jolla on 64
huonetta, baari, ravintola (avoinna ma-to illallisaikaan) ja kaksi kokoustilaa. Tilauksesta
on myös saatavilla hierontahoitoja. Huoneissa on maksuton WiFi, puhelin, televisio ja
suihkuhuoneessa hiustenkuivaaja. Hotellin ravintolasalissa on tarjolla kattava
mannermainen buffet -aamiainen kello 06:30-10:00, viikonloppuisin kello 10:30
saakka. https://www.oceaniahotels.co.uk/h/hotel-escale-oceania-quimper/presentation
15.4. keskiviikko
Quimperin kävelykierros
Aamiainen. Tänään tutustumme Quimperin viehättävään vanhaan kaupunkiin
kävelykierroksella. Kaupunkia halkoo kaksi jokea Odet ja Steir. Odet-jokea pidetään
Bretagnen kauneimpana jokena. Tunnelmalliset sillat tekevät kaupungista romanttisen.
Kierroksen aikana käymme Saint Corentin goottilaisessa katedraalissa,
kaupunginmuureilla sekä Jardin de la Retraite -puutarhassa. Kaupunkia kutsutaan
”Puutarhojen kaupungiksi” lukuisten puutahojen takia. Iltapäivällä vierailemme
fajanssimuseossa. Kaupungin keramiikkateollisuuden historia ulottuu 300 vuoden taa.
Lounas päivän aikana.
16.4. torstai
Concarneau ja Pont- Aven
Aamiainen. Tänään teemme retkin Quimperistä etelään Concarneaun ja Pont-Avenin
kyliin. Käymme Concarneaun muurien ympäröimässä vanhassa kaupungissa, joka on
rakennettu saarelle. Retki jatkuu 20 km päähän Pont- Aveniin, jossa tutustumme Helene
Schjerfbeckin jäljillä rakkauden metsään ja sen kappeliin sekä Pont-Avenin taidemuseoon,
joka on omistettu Pont-Avenissa asuneille taiteilijoille kuten Paul Gauguinille, Emile
Bernardille ja Paul Sérusierille. Lounaan päivän aikana.
17.4. perjantai
Quimperin taidemuseo
Aamiaisen jälkeen noin 10 minuutin kävely Quimperin taidemuseoon. Museolla on hieno
kokoelma bretagnelaisten taiteilijoiden teoksia 1700-1800-luvuilta. Lisäksi
maalauskokoelmissa on teoksia mm. Rubensilta, Van Haarlemilta ja Fragonardilta.
Iltapäivä ja ilta vapaata aikaa.

18.4. lauantai
Locronan
Aamiainen. Päivän retkemme suuntautuu vajaan 20 km päähän Locronaan, joka on
Ranskan kauneimpien kylien järjestön jäsen. Paikkakunnan nimi viittaa irlantilaiseen
pyhiinvaeltajaan Ronaniin, joka levitti kristinuskoa alueella ja on julistettu katolisen kirkon
pyhimykseksi. Tutustumme Locronan keskustaan kävellen ja vierailemme St.Ronanin
kirkossa ja haudalla. Jatkamme matkaa Douarneneziin, jossa saamme ihailla upeita
rantamaisemia. Lounas päivän aikana.
19.4. sunnuntai
Quimperlé
Aamiainen. Retki reilun 50 km päähän Quimperlén historialliseen kaupunkiin. Quimperlé
sijaitsee kolmen joen yhtymäkohdassa. Retken aikana vierailemme viikinkien tuhoaman
Saint-Colomban kirkon raunioilla ja Sainte-Croixin eli Pyhän Ristin luostarikirkossa, joka
on toiminut paikallisen seurakunnan kotipaikkana vuodesta 1130. Tutustumme myös
Frémeurin sairaalan kappeliin. Keskiaikaiseen leprasairaalan vuodeosasto avautui suoraan
kappeliin, jolloin potilaat pääsivät kuulemaan jumalanpalvelusta suoraan
sairasvuoteiltaan. Huom! Kappeli on avoinna vain tiettyinä päivinä/aikoina vuodesta.
Vuoden 2020 aikataulut eivät ole vielä vahvistuneet.
20.4. maanantai
Vannes ja Pariisi
Aamiaisen jälkeen otamme matkatavarat mukaan ja suuntaamme 120 km päähän
Vannesin viehättävään kaupunkiin. Kaupunginmuurin ympäröimän kaupungin hyvin
säilyneillä keskiaikaisilla kaduilla teemme kävelykierroksen ja vierailemme Vannesin
katedraalissa, Remparts puutarhassa, La Cohuen taidemuseossa sekä Gaillardin linnassa,
jossa toimii arkeologinen museo ja kaupunginhistorian museo. Lounas päivän aikana.
Kuljetus Vannesin rautatieasemalle.
Klo 16:32
Jatkamme TGV-junalla Pariisiin, jonne saapuminen klo 19:04. Kuljetus hotelliin ja
majoittuminen Pariisissa yhdeksi yöksi.
Hotelli Villa Modigliani *** (paikallinen luokitus)

13 rue Delambre, Montparnasse, Pariisi
Luxembourgin puiston lähellä sijaitseva hotelli, jossa on aamiaishuone ja baari. Huoneissa
on kylpyhuone, hiustenkuivain, tv, ilmastointi, talletus, wifi.
https://www.villa-modigliani.fr/en/
21.4. tiistai

Klo 19:00

Hinta

Auvers-sur-Oise
Aamiaisen jälkeen suuntaamme taiteilijoiden suosimaan Auvers-sur-Oisen
pikkukaupunkiin, n. 30 km päähän Pariisista. Kaupungissa ovat asuneet ja maalanneet
mm. Paul Cézanne, Vincent van Gogh ja Camille Pissarro. Lounas, jonka jälkeen kuljetus
lentoasemalle.
Finnairin lento lähtee ja saapuu Helsinkiin klo 22:55.

25 henkilöä
1695 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
20 henkilöä
1795 euroa/henkilö/kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 395 euroa.

Hintaan sisältyy
- Finnairin lennot turistiluokassa Helsinki – Pariisi -Helsinki
- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa

-

junaliput 2. lkassa Pariisi – Quimper/Vannes – Pariisi
6 yön majoitus Quimperissa ja 1 yön majoitus Pariisissa mainituissa hotelleissa
7 aamiaista, 5 lounasta ja 1 illallinen ruokajuomalla
matkaohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
lentokenttämaksut ja paikalliset verot, arvonlisävero

Suomenkielinen opastus FT Liisa Väisänen

Hintaan ei sisälly
- ateriat 17.4 ja 19.4.
- juomarahat
- matkavakuutus **suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää.
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