
 

A-lehtien 

PROVENCEN KÄTKETYT AARTEET 31.8. – 5.9.2021 
Moustiers-Sainte Marie – Lourmarin – Luberon – Châteauneuf-du-Pape – Arles – 

Baux de Provence – Aix-en-Provence – Bandol - Port Grimaud  

  
 
Tällä matkalla poiketaan tutuimmilta poluilta Provencen kiehtoviin kyliin ja 
mahtaviin maisemiin. Näemme Ylä-Provencen jylhää ja puhuttelevaa 
vuoristoseutua laventelipeltoineen ja kalliosolineen, sydän-Provencen toinen 
toistaan suloisempia pikkukyliä ja rannikon viehättäviä pikkukaupunkeja. Matka 
antaa käsityksen Provencen maisemien uskomattomasta värikkyydestä, alueen 
ikivanhoista perinteistä ja maukkaasta keittiöstä. Vaihdamme majapaikkaamme 
päivittäin, mikä mahdollistaa sen, että näemme Provencen hyvin laajasti emmekä 
aja koskaan samoja reittejä edestakaisin. Matkanjohtajana ja oppaana toimii Timo 
Hakola. 
 
Huom! Noudatamme matkoilla viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Matka toteutetaan 

matkustusrajoitusten salliessa.  
 
 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
31.8. tiistai  Tourtour ja Moustiers-Sainte-Marie 
Klo 08:05 Finnairin lento Helsingistä lähtee Nizzaan.  
Klo 10:25 Saavumme Nizzan lentoasemalle, jossa opas Timo Hakola on vastassa. Ajamme Les Arcs sur 

Argents’n keskiaikaiseen kylään ja nautimme lounaan.  
 
Vierailemme pittoreskissa Tourtour’ssa, joka on valittu ”yhdeksi Ranskan kauneimmista 
kylistä”. Jatkamme matkaa Moustiers-Sainte Marie’n vuoristokylään Verdonin kanjonin 
laitamille. Majoittuminen ja ilta vapaa. 

  
 Hotelli La Bonne Auberge *** (paikallinen luokitus) 

   
 Quartier Saint Michel, Moustiers-Sainte-Marie 
 Hotelli sijaitsee Verdonin alueen luonnonpuiston sydämessä. Hotellissa on ravintola ja 

ulkouima-allas (12 m x 7 m), josta on näkymät varjostetulle terassille. 19 huonetta, joissa on 
kylpyhuone, ilmastointi, tv, talletus, wifi. Hiustenkuivain saatavissa pyynnöstä. 

 https://www.hotelbonneaubergemoustiers.com/ 
 
  
1.9. keskiviikko Ylä-Provencen sydämessä 
 Aamiaisen jälkeen tutustumme Moustiers-Sainte-Marien kylään ennen kuin jatkamme matkaa 

Riez’n pikkukaupunkiin, jossa keskiviikkoaamuisin järjestetään provencelaiset markkinat. 
Ajamme Gréoux les Bains’in viehättävään pikkukaupunkiin, jossa on vapaata aikaa lounastaa. 
Tauon jälkeen ajamme laventelipelloistaan kuuluisan (ei kukassa syyskuussa) Valensolen 
tasangon kautta eleganttiin Lourmarin’in kylään, jossa majoittuminen ja illallinen.  

 
 



 

 Hotelli Moulin de Lourmarin *** (paikallinen luokitus) 

     
Rue du Temple, Lourmarin 
Hotelli sijaitsee Luberonin vuoristoalueen juurella, 1700-luvulta peräisin olevassa 
trakennuksessa, joka aikoineen on toiminut öljymyllynä. Hotellissa on provencelaisittain 
sisutetut huoneet, joissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, tv, minibaari, ilmainen 
wifi. Hotellissa on ravintola ja patioalue.  
 
 

2.9. torstai  Luberonin provencelaiskylät  
 Aamiainen. Aamulla tutustumme punaisen okran väriseen Roussillonen kylään ja vierailemme 

entisissä okrakaivoksissa. Jatkamme matkaa Fontaine de Vauclusen mystisen kiehtovaan 
kylään, jossa lähteen vesi virtaa 230 m korkealta kalliolta. Lounas. 
 

 Coustellet’ssa tutustumme laventelimuseoon ja jatkamme antiikkimarkkinoistaan tunnettuun 
Isle-sur-la Sorguen pikkukaupunkiin. Majoittuminen ja ilta vapaa. 

 
 Hotelli Domaine de la Petite Isle **** (paikallinen luokitus) 

   
 Route d’Apt, L’Isle-su-la-Sorgue 

Sorgue-joen rannalla sijaitseva hotelli, jota ympäröi puutarha-alue. Huoneissa on kylpyhuone, 
hiustenkuivain, ilmastointi, tv, talletus, teen/kahvinkeittovälineet, ilmainen wifi. Hotellissa on 
kaksi ulkouima-allasta (auki kausiluonteisesti), ravintola. 

 https://www.domainedelapetiteisle.com/  

 
 
3.9. perjantai     Châteauneuf-du-Pape ja Point du Gard -akvedukti 
 Aamiainen. Vierailu Chateau Montfaucon-viinitilalla, jossa maistelemme tilan viinejä 

suomalaisen kreivitäromistajan Mari de Pinsin johdolla. Jatkamme retkeä Châteauneuf-du-
Papen kylään, jossa nautimme lounaan. 

  
Lounaan jälkeen ajamme mahtavalle Pont du Gard – akveduktille, joka toimi myös tullisiltana. 
Tämä roomalaisten rakennuttama akvedukti on yksi Ranskan suosituimia nähtävyyksiä ja on 
Unescon maailmanperintölistalla. Ajamme Arlesiin, ”Provencen Roomaan” ja majoitumme. 

 
 Hotelli Best Western Atrium *** (paikallinen luokitus) 

    
 1 Rue Emile Fassin, Arles 
 Hotelli sijaitsee lähellä kaupungin historiallisia nähtävyyksiä, kuten antiikin teatteria. Huoneissa 

on kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, tv, talletus, teen/kahvinkeittovälineet, ilmainen 
wifi. Hotellissa on ulkouima-allas (säävaraus), ravintola. 

 
 Kävelykierros Arlesissa, jonka jälkeen ilta omaa aikaa. 
 
  
4.9. lauantai Trubaduurien Baux-de-Provence ja Van Goghin Saint Remy-de-Provence  
 Aamiainen. Päivän ensimmäinen vierailukohde on Castellasin oliiviöljypuristamo. Täältä 

jatkamme Les Baux-de-Provencen kalliokaupunkiin, jossa aikaa lounastaa. Alue oli asuttu jo 
kivikaudella ja myöhemmin alueella on asunut kelttejä. Kaupunki alkoi kehittyä vasta Les 
Bauxin kreivien kaudella, jotka asettuivat 900-luvulla Les Bauxin kalliokohouman kohdalle. 
1100 –luvun alussa kaupunki soti Barcelonan kreivejä vastaan, sota ei kuitenkaan estänyt 
kaupungin taloudellista ja kulttuurillista nousukautta. Kaupunki päätyi Ranskalle muun 



 

Provencen kanssa vuonna 1481. Värikkäiden vaiheiden jälkeen kaupunki alkoi elpyä matkailun 
myötä ja se on nykyään virkeä käyntikohde. 

 
 Lähdemme kohti Aix-en-Provencea ja matkalla pysähdymme Saint Paul de Mausolen 

luostarissa ja parantolassa, jossa Vincent Van Gogh oli potilaana sen jälkeen, kun hän oli 
leikannut korvansa. Luostari on romaanisen taiteen todellinen mestariteos kauniine 
puutarhoineen. Paikka toimii edelleen parantolana. Yleisölle avoimissa tiloissa voidaan nähdä 
mm. huone, jossa Van Gogh asui sekä portaiden yläpäästä näkyvä viljapelto, jota hän maalasi. 

 Aix-en Provenceen saavuttua majoittuminen. 
  
 Hotelli du Globe *** (paikallinen luokitus) 

    
 74 cours Sextius, Aix-en-Provence 
 Aix-en-Provencen keskustassa, noin 550 m päässä Cours Mirabeau puistokadulta 
 sijaitseva hotelli. 45 nykyaikaista huonetta, joissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, tv, wifi, 
 ilmastointi (kausilounteisesti) Hotellissa on aamiaishuone, kattoterassi. 
 http://hotelduglobe.com/ 
 
 Läksiäisillallinen paikallisessa ravintolassa. 
 
 
5.9. sunnuntai Rannikon elegantit pikkukaupungit Bandol ja Port Grimaud 
  Aamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan kohti Nizzaa pysähdellen rannikon upeissa 
 kaupungeissa, kuten Bandol, jossa nautimme lounaan. Ennen kentälle saapumista näemme 
 vielä ”Rivieran Venetsian” Port Grimaud’n.  
Klo 20:30 Finnairin lento lähtee Nizzasta ja saapuu Helsinkiin klo 00:45 (6.9.). 
 
 
 
Hinta vähintään 25 henkilöä 
 1745 €/hlö/2 hengen huoneessa 
  
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 320 euroa.  
 
 
Hintaan sisältyy 
 - Finnairin lennot Helsinki – Nizza – Helsinki turistiluokassa 
 - 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa 
 - 1 yö Moustieres-Sainte-Marie, 1 yö Lourmarin, 1 yö Isle-sur-la-Sorgue, 1 yö Arles, 1 yö Aix-    
   en-Provence mainituissa hotelleissa tai vastaavissa 
 - lentokenttäkuljetukset ja kuljetukset ohjelman mukaan 
 - 5 aamiaista, 4 lounasta, 1 viininmaistiaiset, 2 illallista (sis. ¼ pulloa viiniä, vesi, kahvi/tee) 
 - sisäänpääsymaksut: Okramuseo, laventelimuseo, Pont du Gard, Moulin de Castelas, Saint     
   Paul Mausole 
 - suomenkielisen opas/matkanjohtajan palvelut  
 - lentokenttämaksut, - verot ja arvonlisävero 
 
 
Hintaan ei sisälly 
 - muut ateriat kuin ohjelmassa mainittu 
 - ravintoloiden veloittamat lisämaksut paikan päällä ilmoitetuista erikoisruokavalioista 
 - juomarahat 
 - matkavakuutus **suositellaan* 
 
 
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme 
matkoillamme viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme 
kasvomaskien ja käsidesin käyttöä. Jos maahanpääsyyn edellytetään todistus negatiivisesta 
koronatestistä tai rokotustodistus, vastaa asiakas itse sen hankkimisesta.  



 

 
 
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure 
tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. 
Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden 
menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat 
viimeistään kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista ja 
annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, 
sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset. 
 
 
 

 
       ~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~ 
 

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 
Kehräsaari A 212, Tampere 
Helsingissä palvelemme p. 050-354 3063 
info@resviaria.com   
www.resviaria.com 
Puh. 0440 477 070 
KKV 2107/06/MjMv 
 

 


