A-lehtien lukijamatka
RANSKAN RIVIERA 13.-16.4.2023

Ranskan Riviera hemmottelee matkailijaa ajattomalla eleganssilla ja Provencen keittiön herkullisilla
antimilla. Kevään matkalla tutustumme Nizzan lisäksi mm. viehättävään Vencen kaupunkiin ja tutustumme
Château de Crémat -linnaan Coco Chanelin jäljissä sekä Picasson museoon. Pyörähdämme myös Italian
puolella Dolceacquan kylässä ja Hanburyn puutarhassa. Oppaana toimii Timo Hakola ja matkaemäntänä
Tuula Kanninen.
Alustava matkaohjelma:

13.4. torstai
Nizza
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Klo 08:05
Lähtö Finnairin lennolla AY1601, joka saapuu Nizzaan klo 10:25. Aikaero Suomeen on – 1
tunti. Opas Timo Hakola on ryhmää vastassa lentoaseman tuloaulassa. Lentoasemalta ajamme
Nizzan keskustaan, jossa teemme bussilla kaupunkikierroksen pysähtyen Mont Boronin
näköalatasanteella sekä Cimiez’in vehreässä kaupunginosassa, jossa on mm. roomalainen
areena, fransiskaanikirkko ja munkkiluostarin puutarha pylväskäytävineen.
Bussikierroksen jälkeen lounas Nizzan vanhassa kaupungissa. Majoittuminen kolmeksi yöksi.
Hotelli Aston La Scala **** (paikallinen luokitus)

12 Av. Félix Faure, Nizza
Hotelli sijaitsee Nizzan keskustassa. Kävelymatkaa vanhaan kaupunkiin on noin viisi minuuttia.
Massena-aukiolle 200 m ja oopperatalolle 300 m. Hotellissa on ravintola, baari, kattoterassi.
Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, tv, minibaari, talletus, wifi,
laatta/marmorilattia. https://hotel-aston.com/en/

14.4. perjantai
Château de Crémat ja Vence
Aamiaisen jälkeen ajamme ylös kukkuloille ja tutustumme Bellet’n viinialueella sijaitsevaan
Château de Crémat -linnaan, jossa kuljemme Coco Chanelin jäljillä. Ranskalaisen perheen
omistamasta uustoscanalaista tyyliä edustavasta linnasta avautuvat ainutlaatuiset
panoraamanäkymät ympäristöön. Tutustumme linnan historiaan ja kuulemme, miten linna
liittyy Chanelin muotitalon syntyyn. Linnaan on myös hankittu Pariisin luxushotelli Ritzin Coco
Chanel -sviitin koko sisustus.
Lounas, jonka jälkeen vierailemme ihastuttavassa Vencen kaupungissa, jonka ylpeys on Henri
Matissen suunnittelema Chapelle du Rosaire – kappeli vuodelta 1951. Matisse on itse sanonut
kappelin olevan hänen mestariteoksensa ja siihen tavallaan tiivistyy mestarin elämäntyö.
Ulkoapäin rakennus näyttää hillityltä ja yksinkertaiselta, mutta kappelin sisään astuessa
tuntuu, kuin astuisi Matissen lasimaalaukseen.
15.4. lauantai
Dolceacqua ja Hanburyn kasvitieteellinen puutarha
Tänään ajamme Italian puolelle Nervian laaksoon, viehättävään Dolceacquan keskiaikaiseen
kylään. Pittoreskissa kylässä historiallisten talojen välissä mutkittelevat kapea kujat,
luonnonkauniin joen ylittää 1400-luvulla rakennettu kivisilta ja kukkulan laella komeilee linna
Dolceacquan kauniita maisemia ikuisti mm. Claude Monet.

Lounas, jonka jälkeen vierailemme Hanburyn kasvitieteellisessä puutarhassa. Puutarha on
1800-luvun lopulta ja sen ihastuttavat, värikkään kasvit täydentävät toisiaan. Puutarha
sulokkuutta lisäävät patsaat, suihkulähteet, portaat ja kaaret.
16.4. sunnuntai
Ruusutila ja Picasson museo
Aamiaisen jälkeen otamme matkatavarat mukaan ja ajamme Mas de l’Olivinen ruusutilalle.
Bortolinin perheen omistamassa puutarhassa viljellään ruusuja ja muita hajustekasveja
käytettäväksi hajuvesissä. Kukkia käytetään myös mm. siirapeissa ja makeisissa.
Lounas. Iltapäivällä vierailemme Vallauriksessa, joka tunnetaan keramiikastaan ja jonka
erityisesti Picasso teki tunnetuksi. Vierailu Musée National Picassossa, jossa on Picasson
keramiikkaa ja Picasson koristelema kappeli ”La Guerra et la Paix”, Sota ja Rauha -teos.
Klo 20:30

Lähtö Finnairin lennolla AY1604, joka saapuu Helsinkiin klo 00:45 (17.4.)

Hinta

vähintään 20 henkilöä
1670 euroa/henkilö/2h huoneessa
Kahden hengen huone yhden käyttöön 270 euroa.

Hintaan sisältyy
- Finnairin lennot Helsinki – Nizza – Helsinki turistiluokassa
- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa
- kolmen yön majoitus aamiaisella
- lentokenttäkuljetukset ja retket ohjelman mukaan
- 4 lounasta: 2-3 ruokalajin lounas ruokajuomin, ¼ viini, kahvi/tee
- sisäänpääsymaksut: Château de Crémat, Chapelle du Rosaire, Hanburyn kasvitieteellinen
puutarha, Musée National Picasso, Mas de l’Olivine
- kuulokejärjestelmä 4 päivänä
- suomenkielinen opastus Timo Hakola
- lentokenttämaksut ja – verot, arvonlisävero
Hintaan ei sisälly
- matkavakuutus **suositellaan**
- ravintoloiden mahdollisesti veloittamat lisämaksut erikoisruokavalioista

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure
tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimi osallistujamäärää. 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 jo tilattuja ruoka-annoksia ei voi muuttaa.

~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~
Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy
Kehräsaari A 212, Tampere
info@resviaria.com
www.resviaria.com
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Kuvat: Timo Hakola

