
 

TAIDETTA JA MUSIIKKIA: BORDEAUX-PARIISI 7.-13.6.2023 

 
 
Tervetuloa mukaan taiteentutkija Liisa Väisäsen opastamalle matkalle Bordeaux’in ja Pariisiin. Tutustumme 
hurmaavaan Bordeaux’n kaupunkiin ja sen taidemuseoihin sekä iki-ihanaan Pariisin. Teemme myös 
päiväretken Versaillesiin. 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
 
07.06. keskiviikko Bordeaux 
 Kokoontuminen Helsinki – Vantaan lentoasemalla ja lähtöselvitys.  
Klo 17:40 Lähtö Air Francen lennoilla Helsingistä Pariisiin, jonne saapuminen klo 19:45. 
Klo 21:25 Jatkolento Air Francen lennolla Bordeaux’n, jonne saapuminen klo 22:40. Liisa Väisänen on 
 ryhmää vastassa lentoaseman tuloaulassa. 
 Kuljetus juna-asemalta Bordeaux’n hotelliin. Majoittuminen kolmeksi yöksi. 
  
 Hotelli de Normandie ***+ (paikallinen luokitus ****) 

    
 7 Cours du 30 Juillet, Bordeaux 
 Hotelli sijaitsee Bordeaux’n historiallisessa keskustassa, 300 m päässä Esplanades 
 des Quinconces aukiosta ja 500 m päässä CAPC modernin taiteen museosta. Hotellissa on 
 aamiaishuone. Huoneissa on hiustenkuivain, ilmastointi, tv, vedenkeitin wifi. 
 https://hotel-de-normandie-bordeaux.com/eng/ 
 
 
08.06. torstai Bordeaux’n taidemuseot 
 Aamiainen. Aamupäivällä vapaata aikaa. 
 Lounas, jonka jälkeen kuljetus MusBa -kaunotaiteiden museoon. Vuonna 1801 perustetun 
 museon kokoelmiin sisältyy kattava otos eurooppalaista taidetta 1400-luvulta 1900-luvulle. 
 

 Seuraavaksi tutustumme Bordeaux’n nykytaiteen keskukseen Institute Culturel Bernard 
 Margez. Kulttuuri-instituutissa on esillä nykytaiteen näyttelyitä ja työpajoja. Kesän 2023 
 näyttelyjä ei ole vielä julkaistu.  
 
  
09.06. perjantai Bordeaux’n kävelykierros ja Dialogues des Carmélitas -ooppera 
 Aamiaisen jälkeen lähdemme kävelykierrokselle Bordeaux’n historialliseen keskustaan, 
 joka on Unescon maailmanperintölistalla. Kierroksella kaupungin kauneimmilla aukiolla ja 
 kuvauksellisilla kujilla kuulemme kaupungin historiasta ja nykypäivästä samalla kun saamme 
 ihailla klassista ja uusklassista arkkitehtuuria. Näemme mm. Garonne -joen rannalla olevan 
 Place de la Bourse aukion, jota ympäröivät kaksi upeaa palatsia, Pörssitalo Bourse ja Musée 
 des Douanes tullimuseo. Aukion keskellä on kaunis suihkulähde 1700 -luvulta. Grand Théâtre 
 kansallisooppera on vuodelta 1780. Rakennus on neoklassista tyyliä ja sen julkisuvussa on 12  
 mahtavaa korinttilaista pylvästä.  
Klo 17:00 Kokoontuminen hotellilla. Liisa Väisäsen luento esittelee karmeliittoja ja tilannetta Ranskan 
 vallankumouksen aikana eli asioita, joita käsitellään illan oopperassa. Luento kestää n. tunnin. 
 
 

Klo 19:15 Lähtö jalkaisin hotellista (180 m) Grand Théâtre’n. Ranskalaisen Francis Poulenc’n säveltämä   



 

 Dialogues des Carmélites –ooppera kertoo karmeliittanunnien tarinan marttyyrikuolemasta 
 Ranskan vallankumouksen aikana.   
Klo 20:00 Dialogues des Carmélites –ooppera alkaa. Kolminäytöksinen ooppera kestää 2 h 50 min. 
 sisältäen väliajan. 
 
10.06. lauantai Bordeaux-Pariisi  
 Aamiaisen jälkeen otamme matkatavarat mukaan. Kuljetus Bordeaux’n juna-asemalle.   
Klo 09:45 Lähtö junalla Bordeaux’sta Pariisiin. Saapuminen Pariisin Montparnassen asemalle klo 11:52 
 (juna-aikataulut vahvistuvat keväällä 2023). Kuljetus hotelliin ja jätämme matkatavarat 
 hotellin säilöön. Lounaan jälkeen majoittuminen kolmeksi yöksi. 
  
 Hotelli The Chess **** (paikallinen luokitus) 

    
 6 rue du Helder, Pariisi 
 Pariisin keskustassa sijaitseva design-hotelli. Gallerie Lafayette-tavaratalo on 150 m päässä. 
 Lähin metroasema Opéra on 100 m päässä. Hotellissa on aamiaishuone, baari, ja terassi. 
 Huoneissa on hiustenkuivain, tv, talletus, minibaari, kylpytakki ja -tossut, wifi.  
 https://www.thechesshotel.com/ 
 
 Kulttuurikävely hotellin lähiympäristössä, kesto noin kaksi tuntia. Tarkastelemme Boulevardin 
 rakennusarkkitehtuuria ja Garnierin nerokkuutta Oopperan julkisivussa.  
 
 

11.06. sunnuntai Versailles ja La Caravane du Caire -oopperabaletti 
 Aamiainen.  Aamupäivällä kuljetus Versaillesiin. Matkaa Pariisista on n. 20 km. Matkalla Liisa 
 esittelee balettitaiteen taustaa Aurinkokuninkaan hovissa. 
 Versaillesiin saavuttua nautimme lounaan. 
Klo 15:00 André Grétryn La Caravane du Caire on kolminäytöksinen oopperabaletti. Orkesteria johtaa 
 Hervé Niquet, ohjaus Marshall Pynkoski.  Esityksen kesto on n. 2h 20 min. sisältäen väliajan. 
 Paluukuljetus Pariisiin. 
 
12.06. maanantai Pariisin postindustrialistinen kierros 
 Aamiainen. Pariisi on kokenut valtavia muutoksia ja haluaa olla uudenlaisen ekologisen 
 rakentamisen päänäyttämö koko Euroopassa. Etenkin kiistellyn pormestarin Anna Hidalgon 
 aikana kaupungin suunnittelupolitiikkaa muutettiin. Pariisin tie on varmasti tulevaisuuden tie 
 muuallakin. Tänään teemmekin kierroksen Pariisin postindustrialistisen rakentamisen alueella 
 ja suuntaamme katseemme kaupunkisuunnittelun tulevaisuuteen. Näemme mm. Mitterandin 
 kirjaston, M6B2 biodiversiteetti-tornin sekä 13. kaupunginosan. 
 Lounas, jonka jälkeen vapaata aikaa. 
 
13.06. tiistai Rodinin museo 
 Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Otamme matkatavarat mukaan ja ajamme Rodinin 
 museolle. Auguste Rodin oli ranskalainen kuvanveistäjä. Hänen ihmisfigureita kuvaaville 
 teoksille on ominaista maalauksellinen pintakäsittely ja dramaattinen liike. Hänen tunnetuimpia 
 teoksiaan ovat Ajattelija, Helvetin portti ja Suudelma. 
 Lounas, jonka jälkeen kuljetus Pariisin lentoasemalle. 
Klo 19:00 Lähtö Finnairin lennolla Pariisista ja saapuminen Helsinkiin klo 22:55. 
 
 
 
 
Hinta min. 20 henkilöä 
 2820 €/hlö/2h huoneessa 
 
 Kahden hengen huone yhdelle 600 €. 
    
 

 



 

Hintaan sisältyy 
 - Air Francen lennot turistiluokassa Helsinki – Pariisi – Bordeaux/ Pariisi – Helsinki 
 - 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa 
 - majoitus 3 yötä Bordeaux’ssa ja 3 yötä Pariisissa 
 - junalippu 2. lkassa Boradeaux – Pariisi 
 - bussikuljetukset ohjelman mukaan 
 - lippu Dialogues des Carmélites -oopperaan, 1. kategoria 
 - lippu La Caravane du Caire -oopperabalettiin, 1. kategoria 
 - 6 aamiaista, 5 lounasta sis. lasi viiniä, mineraalivesi ja kahvi 
 - sisäänpääsymaksut: Istitute culturel Bernard Margez, Musee des Baux-Arts, Bibliothèque   
    Francois Mitterand, Muséé Rodin 
 - luentotila hotellissa 
 - Liisa Väisäsen opastus ja luennot 
 - kuulokejärjestelmä 6 päivänä 
 - lentokenttämaksut, paikalliset verot ja arvonlisävero 
 
 
Hintaan ei sisälly 
 - matkavakuutus **suositellaan** 
 - juomarahat 
 
 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin force majeure tilanteissa. Matkan 
toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää.  
 
 

  

~ ryhmämatkoja vuodesta 2006 ~  
  

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy  
Åkerlundinkatu 2, 5. krs, Tampere  
info@resviaria.com www.resviaria.com  
Puh. 0440 477 070  
KKV 2107/06/Mj  
  

 
 
HUOMIOITAVAA ERIKOISRUOKAVALIOISTA JA LIIKUNTARAJOITTEISTA: 
 

RYHMÄRUOKAILUT ** 
Allergioiden, ruokarajoitteiden ja mielihalujen määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Ryhmämatkoilla ei kaikkia 
ruokavalioita/toiveita valitettavasti pystytä toteuttamaan. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, 
joissa yksi yhtenäinen menu on valittu etukäteen. Näissä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ruoka-
aineallergiat.  
 

Ko. annokset ovat usein pelkistetympiä kuin menun annokset, eivätkä ravintolat tee erillisiä ruokia jokaista 
allergiaa kohden. Esim. gluteeniton/laktoositon jälkiruoka on usein hedelmä, hedelmäsalaatti tai sorbetti koko 
matkan ajan. Mielihalujen mukaan annoksia ei voi vaihtaa. Ilmoita siis vain sellaiset ruokarajoitukset, joista on 
terveydellistä haittaa tai perustuvat vakaumukseen (esim. kasvisruoka). Tieto tulee olla toimistossa viimeistään 
kuukautta ennen matkaa.  
 

Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamis-mahdollisuudet 
ovat rajalliset.  
 

Perillä kohteessa ilmoitetuista annosmuutoksista, erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 
euroa/ruokailu matkan jälkeen.  
 
LIIKUNTARAJOITTEET 
Matka ei ole esteetön eikä näin ollen sovellu liikuntarajoitteisille. Huomioithan, että matkalla tulee kävelyä esim. 
museoissa ja kävelykierroksilla. Useissa kaupungeissa bussin käyttöä kaupungin keskustoissa on rajoitettu. Osa 
kävelyistä voi olla myös siirtymisiä, jolloin sen väliin jättäminen ei ole mahdollista. Kaupunki- kohteissa on myös 
rappusia ja mukulakivikatuja. Matkoja ei suositella apuvälineillä liikkuville (pyörätuoli, rollaattori).  
 


