Gruppo Rinne
NORMANDIAN RANNIKKO 17. – 24.4.2023

Normandia tunnetaan ennen kaikkea maihinnousurannikoidensa historiasta. Normandian ainutlaatuinen valo ja
kauneus houkuttelivat taiteilijoita, erityisesti impressionistimaalareita alueelle. Normandian maisemissa silmä lepää.
Vihreää nurmea, omenapuita, maatiloja silmänkantamattomiin. Kaiken kruunaa pitkä rannikko vaikuttavine
kalliojyrkänteineen. Normandia yksinkertaisesti hurmaa kävijän kauneudellaan ja aitoudellaan. Oppaana matkalla FT,
taiteentutkija Liisa Väisänen.
Alustava matkaohjelma:
17.4. maanantai
Klo 07:35
Lähtö Finnairin lennolla Pariisiin, jonne saapuminen klo 09:40 paikallista aikaa. Aikaero Suomeen on -1
tunti. Liisa Väisänen on ryhmää vastassa lentoaseman tuloaulassa. Lähdemme kohti Normandian
viehättävää maakuntaa A13 moottoritietä pitkin (n. 250 km). Pysähdymme matkalla kevyelle
lounaalle ja jatkamme matkaa Deauvilleen. Suosittu merenrantakaupunki Deauville on kuuluisa
upeasta rannastaan, rantakadustaan ja elokuvafestivaaleista. Majoittuminen seitsemäksi yöksi.
Hotelli & Spa Almoria Deauville *** (paikallinen luokitus)

37 Av. de la République, Deauville
Deauvillen keskustassa sijaitseva hotelli, josta on n. 550 m merenrannalle. Hotellissa on oleskelutila,
aamiaishuone, patio ja baari. Lisämaksusta varattavissa hotellin sauna/hammam ja wellness-osaston
hieronta- ja hoitopaketit. Pienehköt huoneet (16 – 18 m2), jossa on kylpyhuone, ilmastointi,
hiustenkuivain, tv, talletus, wifi. https://almoria-deauville.com/?lang=en
18.4. tiistai

Deauville
Aamiaisen jälkeen tutustumme uuteen, vuonna 2021 avattuun Franciscaines kulttuurikeskukseen.
140 vuoden ajan fransiskaanisten sisarten seurakunta asui näissä tiloissa ja piti orpokotia, sairaalaa ja
koulua. 2000-luvun alussa nunnat myivät rakennuksen Deauvillen kaupungille ja siihen avattiin
ainutlaatuinen kulttuurikeskus yhdistäen taideteoksia, kirjoja ja mediakirjaston. Tutustumme museon
taidenäyttelyyn.
Lounas, jonka jälkeen teemme kävelykierroksen Deuvillen historiallisessa keskustassa ihastellen
kauniita Belle epoque – aikakauden huviloita ja astellen kuuluisaa rantakatua.

19.4. keskiviikko
Omaha Beach, Bayeuxin seinävaate
Aamulla suuntaamme maihinnousurannikolle ja tutustumme amerikkalaisten joukkojen hallitsemaan
Omaha koodinimellä tunnettuun rantaan. Ehkä kaikkein vaikuttavin elämys tällä rannikolla on
amerikkalaisten sotilaiden hautausmaa, joka sijaitsee kauniilla havupuiden ympäröimällä tasanteella
Omaha- rannan yläpuolella. Sinne on haudattu yli 9000 amerikkalaista sotilasta, jotka menehtyivät
maihinnousussa.
Matkamme kohti Bayeux´n kaupunkia, joka oli ensimmäinen liittoutuneiden vapauttama kaupunki
vain päivää myöhemmin kuin maihinnousu alkoi, joten se on säilynyt erittäin hyvin. Goottilainen

katedraali hallitsee ns. vanhaa kaupunkia, jossa on paljon keski- ja renessanssiajan rakennuksia.
Kaupungin kallein aarre on Bayeuxín kuvakudos, joka valmistui jo vuonna 1077. Se kuvaa taistelua,
jonka voitettuaan Wilhelm Valloittaja nousi Englannin valtaistuimelle. Lounas päivän aikana.
20.4. torstai

Calouste Gulbenkianin puisto
Vierailu läheiseen Calouste Gulbenkianin puistoon Calvadosin sydämeen, Bénerville-surMeriin. 33 hehtaarin puistosta avautuu hieno panoraamanäkymä Normandian maaseudulle ja
merelle. Gulbenkianin puisto koostuu korkeasta mäntylehdosta, ruusutarhasta ja hedelmätarhasta,
jossa on erilaisia omena- ja päärynäpuita.

21.4. perjantai
Trouville ja Honfleur
Aamiaisen jälkeen ajamme Deauvillen sisarkaupunkiin Trouville-sur-Meriin, jonka vain pieni silta
erottaa toisistaan. Trouville on alun perin kalasatama, jonka kalahallissa on edelleen värikäs tarjonta.
Esillä ovat melkeinpä kaikki meren elävät toinen toistaan houkuttelevimmin aseteltuina.
Jatkamme matkaa Honfleurin pikkukaupunkiin, joka on yksi kauneimmista rannikon kaupungeista. Se
on tunnettu kauniista vanhasta satamastaan, joka on ollut merkittävä kauppapaikka aina 1100-luvulta
asti. Ranskan suurin puukirkko Sainte-Catherine sijaitsee Honfleurissa. Vierailemme Eugène Boudinin
museossa, jossa esillä on kokoelma Honfleurista ja Seinen jokisuistosta 1800- ja 1900-luvun
taiteilijoilta. Lounas päivän aikana.
22.4. lauantai

Caen
Retki Caeniin, jonka 1000-vuotiseen historiaan pääsemme tutustumaan vanhan kaupungin
kortteleissa. Toisen maailmansodan aikana Caen kärsi tuhoisista hyökkäyksistä, minkä vuoksi
kaupungissa on myös paljon uudempaa arkkitehtuuria. Kaupunki oli aikanaan Vilhem Valloittajan
suosikkikohteita, ja hän rakennutti sinne vaikuttavan linnan, Château de Caen. Tutustumme Caenin
taidemuseoon, joka sijaitsee linnan valleilla. Museolla on merkittävä 1500 - ja 1900 – luvun
eurooppalaisen maalaustaiteen kokoelma. Lounas päivän aikana.

23.4. sunnuntai
Le Havre
Le Havre on merkittävä satamakaupunki Normandiassa ja tuli suomalaisille tutuksi Aki Kaurismäen
saamannimisestä elokuvasta vuodelta 2011. Kaupunkikierroksella käydään katsomassa elokuvan
kuvauspaikkoja. Le Havre kärsi toisen maailmasodan aikana pommituksista ja suuria osia kaupungista
tuhoutui täysin. Kaupunkiin rakennettiin kokonaan uusi moderni keskusta arkkitehti Auguste Perret’n
suunnitelmien mukaan. Keskusta on Unescon maailmanperintölistalla. Tutustumme myös nykytaiteen
museo MuMaan, jonka kokoelma sisältää yhden maan laajimmista impressionististen maalausten
kokoelmista. Lounas päivän aikana.
24.4. maanantai
Giverny
Aamiainen hotellissa. Otamme matkatavarat mukaan ja lähdemme kohti Pariisia. Ajoreittimme kulkee
Givernyn kylän kautta, joka tunnetaan taidemaalari Claude Monet’n ihastuttavasta kotitalosta
ja sen lumoavasta puutarhasta. Nautimme lounaan ja tutustumme puutarhaan ja taiteilijan
vaaleanpunaiseen kotitaloon.
Matkamme jatkuu Pariisin Charles de Gaullen lentokentälle. Ajomatkan pituus n. 230 km.
Lähtöselvitys lentokentällä.
Klo 19:00
Finnairin lento lähtee Pariisista ja saapuu Helsinkiin klo 22:55.

Hinta

vähintään 25 henkilöä
1950 euroa/hlö/2h huoneessa
20 - 24 henkilöä
2099 euroa/hlö/2h huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 435 euroa.

Hintaan sisältyy
- Finnairin lennot turistiluokassa Helsinki – Pariisi – Helsinki
- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa
- bussikuljetukset ja retket ohjelman mukaan
- seitsemän yön majoitus buffetaamiaisella
- 7 lounasta sis. lasin viiniä
- sisäänpääsymaksut: Tapisserie de Bayeux, Musée Eugène Boudin, Musée de Normandie Château de
Caen, MuMa Musée d’art modern Antré Malraux
- kuulokejärjestelmä seitsemänä päivänä
- suomenkielinen opastus Liisa Väisänen
- lentokenttäverot, paikalliset verot, turistivero ja arvonlisävero
Hintaan ei sisälly
- lounasta tai illallista 20.4.
- ruoka-aineallergioista ja muista erikoisruokavalioista mahdollisesti veloitettavat lisämaksut
- juomarahat
- matkavakuutus **suositellaan**
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure tilanteissa.
Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei ole esteetön eikä näin ollen sovellu
liikuntarajoitteisille. Matkalla tulee kävelyissä esim. museoissa ja kävelykierroksilla. Useissa kaupungeissa bussin
käyttöä on rajoitettu keskustoissa.

~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~
Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy
Kehräsaari A 212, Tampere
info@resviaria.com
www.resviaria.com
Puh. 0440 477 070
KKV 2107/06/Mj

