SNELLMAN EDUn VÄLIMERI-AKATEMIA, opintomatka 30.5.-6.6.2022
Montpellier – Marseille
Opettajana FT Liisa Väisänen

Välimeriakatemian lukukauden päätteeksi teemme opintomatkan Montpellieriin ja Marseilleen. Opintomatkan
aikana käymme lävitse kaikkien moduulien aikana opiskellut asiat ja tutustumme paikan päällä Välimeren
kulttuurihistorian ilmenemiseen. Keskitymme erityisesti sivistyksen historiaan. Opintomatkan aikana meillä
on myös jokaista moduulia koskien aiheeseen liittyvä kulttuurikahvila, jonka aikana Liisa Väisänen alustaa
lyhyesti aiheesta ja sen jälkeen käymme aiheesta vapaata keskustelua. Matkan lopuksi päätösseminaari.
Opintomatkalle osallistuville Välimeri-akatemian verkkokoulutus erikoishintaan 190 €/hlö!
Verkkokurssi sisältää 15 viikonloppuwebinaaria ja 30 virtuaalista kaupunkikierrosta 23.1. – 9.4.2022.
Verkkokoulutuksen normaalihinta 290 €/hlö.
Alustava matkaohjelma:
30.5. maanantai
Montpellier
Klo 12:50
Lufthansan lento kohti Müncheniä, jonne saapumisaika klo 14:20.
Klo 15:15
Lufthansan jatkolento Münchenistä saapuu Marseilleen klo 16:50. Aikaero Suomeen on -1
tunti. Liisa Väisänen on ryhmää vastassa lentoaseman tuloaulassa. Bussikuljetus Montpellieriin
kestää noin kaksi tuntia. Majoittuminen Montpellierissä neljäksi yöksi.
Hotelli Grand du Midi **** (paikallinen luokitus)

22 blvd Victor Hugo, Montpellier https://www.grandhoteldumidimontpellier.com/en/
Hotelli sijaitsee Montpellierin historiallisessa keskustassa oopperataloa vastapäätä. Lähimmälle
raitiovaunupysäkille on 100 m. Hotellissa on aamiaishuone ja baari. Huoneissa on kylpyhuone,
ilmastointi, hiustenkuivain, talletus, minibaari, wifi.
Klo 20:00

Illallinen ja matka avaus.

31.5. tiistai

Montpellier
Aamiainen päivittäin hotelleissa. Aamiaisen jälkeen lähdemme kävelyretkelle Montpellierin
keskustaan, jossa tutustumme kaupunkien kehitykseen ja rakentamiseen tarkkaillen eri
aikojen kerrostumia kaupunkirakentamisessa.
Lounas, jonka jälkeen vierailu Montpellierin Fabre taidemuseossa. Museo on yksi Ranskan
suurimpia ja siellä on flaamilaisia, hollantilaisia, italialaisia, espanjalaisia ja ranskalaisia
kokoelmia 1500 – 1700 -luvuilta. Katselemme taiteen kautta kulttuurimme kehitystä.

Klo 18:00

Kokoonnumme kokoustilaan ensimmäiseen Välimeriakatemian kulttuurikahvilaan. Tunnin
mittaisessa tapaamissa Liisa Väisänen pitää lyhyen alustuksen ensimmäisen moduulin
materiaaleista ja vapaata keskustelua.

1.6. keskiviikko
Ales ja Nimes
Tänään teemme retken Musée du Script Saint-Christol-lès-Ales museoon, jossa
tutustumme kirjoitustaidon historiaan ja merkitykseen Välimerellisen kulttuurin kehityksessä.
Jatkamme matkaamme Nimesiin Pont du Garden sillalle keskittyen Antiikin historiaan
eurooppalaisen kulttuurin pohjana. Lounas päivän aikana ja paluu illaksi Montpellieriin.

2.6. torstai

Montpellier
Aamupäivällä vierailemme Montpellierin Lääketieteellisessä tiedekunnassa. Montpellierin
yliopisto on yksi vanhimmista Euroopassa ja sen lääketieteellinen tiedekunta oli Euroopan
merkittävin läpi keskiajan. Vierailulla tutustumme tieteelliseen ajatteluun ja sen kehitykseen.
Lounaan jälkeen teemme kävelykierroksen Montpellierin kaupungin jälkiteollisella
kaupunkialueella pohtien kaupunkikehitystä.

Klo 18:00

Kokoonnumme tunniksi kokoustilaan viettämään moduulin 2 kulttuurihistoriallista kahvilaa.
Liisa Väisänen alustaa, jonka jälkeen vapaata keskustelua.

3.6. perjantai
Arles ja Marseille
Lähdemme aamulla Montpellieristä kohti Marseillea. Ajamme Arlesiin, jossa tutustumme
Areenaan, vuonna 90 jKr rakennettuun roomalaiseen amfiteatteriin. Amfiteatteri on Unescon
maailmanperintölistalla yhdessä kaupungin roomalaisten ja keskiaikaisten rakennusten kanssa.
Toinen vierailupaikkamme on Reattun taidemuseo. Museon kokoelmissa on arlesilaisen
taidemaalarin Jacques Réattun teoksia, Picasson piirustuksia ja veistoksia sekä laaja
valokuvakokoelma. Reattun museo auttaa meitä ymmärtämään paremmin Ranskan
suurta vallankumousta.
Lounas päivän aikana. Illaksi saapuminen Marseilleen ja majoittuminen kolmeksi yöksi.
Hotelli NH Collection Marseille **** (paikallinen luokitus)

37 Boulevard de Dames, Marseille
Hotelli sijaitsee hyvällä paikalla liike- ja vapaa-ajankortteleiden alueella. Välimeren museoon
on 900 m ja satama-alueelle lyhyt kävelymatka. Haussman-tyyliseen taloon kunnostetussa
hotellissa on ravintola, kahvila-baari ja kuntosali. Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain,
ilmastointi, talletus, minibaari, vedenkeitin, puu- tai parkettilattiat, wifi.
https://www.nh-collection.com/en/hotel/nh-collection-marseille

4.6. lauantai
Marseille
Aamupäivällä tutustumme Marseillen suureen Välimeren kulttuurimuseoon, joka
havainnollistaa kurssin aikana oppimaamme. Välimeren sivilisaatiolle omistettu museo esittelee
antropologiaa, historiaa, arkeologiaa, taidehistoriaa ja modernia taidetta.
Lounas, jonka jälkeen teemme kahden tunnin panoraamakaupunkikierroksen bussilla
nähden mm. paikallisen maamerkin, korkealla mäellä sijaitsevan Notre-Dame de Garde kirkon, katedraalin ja arkeologisen alueen kauppakeskus Boursen edessä.
5.6. sunnuntai
Marseille
Tänään vierailemme Marseillen taidemuseossa. Longchampin palatsi on yksi kauneimmista
Marseillen palatsikokonaisuuksista. Marseillen taidemuseo sijaitsee sen vasemmassa siivessä
esitellen mm. ranskalaisia, italialaisia ja hollantilaisia maalauksia ja veistoksia 1500 -1800luvuilta.
Lounaan jälkeen tutustumme Marseillen vanhaan kaupunkiin kävelykierroksella.

Klo 18:00

Kokoonnumme kokoustilaan kulttuurihistorialliselle kahvilalle. Lyhyt alustus moduulin 3
asioista ja vapaata keskustelua.

6.6. maanantai
Marseille
Klo 09:30
Kokoonnumme kokoustilaan noin tunnin ajaksi matkan loppuseminaaria varten.
Vapaata aikaa. Kuljetus Marseille lentoasemalle.
Klo 17:40
Lufthansan lento lähtee kohti Müncheniä, jonne saapuminen klo 19:15.
Klo 20:15
Lufthansan jatkolento Münchenistä Helsinkiin saapuu klo 23:40.

Hinta

vähintään 20 henkilöä
2125 euroa/henkilö/ kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 595 euroa.

Hintaan sisältyy
- Lufthansan lennot Helsinki – München - Marseille – München – Helsinki turistiluokassa
- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa
- 4 yön majoitus Montpellierissä ja 3 yön majoitus Marseillessa mainituissa hotelleissa
- ohjelman mukaiset kuljetukset ja retket
- 7 aamiaista, 6 lounasta ja 1 illallinen sis. ¼ viini, vesi, kahvi/tee
- sisäänpääsymaksut: Musée Fabré, Musée du Scribe, Pont du Gard, Musée Faculteé Médicine
Montpellier, Areena Arles, Reattun museo, MuCEM, Musée de Beaux-Arts Marseille
- kuulokkeet kävelykierroksilla ja vierailuilla
- kokoustilan/aamiaissalin käyttö luennoilla
- suomenkielinen opastus, Liisa Väisänen
- lentokenttämaksut, paikalliset verot ja arvonlisävero
Hintaan ei sisälly
- Välimeriakatemian verkkokoulutus, lisämaksusta erikoishintaan 190 €/hlö
- juomarahat
- ravintoloiden mahdollisesti perimät lisämaksut erikoisruokavalioista
- matkavakuutus **suositellaan**

Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Huom! Muuttuva koronatilanne ei oikeuta
kuluttomaan peruutukseen, jos matka muuten pystytään toteuttamaan. 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
info@resviaria.com
www.resviaria.com
Puh. 0440 477 070
KKV 2107/06/Mj

