Vaasan Retkeilijät PÄÄSIÄISMATKA 19-23.4.2019
Ranskan Rivieralle - Cannes, Nizza, Monaco ym.
Vastuullinen matkanjärjestäjä matkatoimisto INGSVA

Matkamme tukikohtana Ranskan Rivieralla on elokuvakaupunki Cannes, josta teemme retkiä
lähiympäristöön suomenkielisen paikallisoppaan johdolla! Läheinen Nizza on yksi Ranskan
suosituimmista kohteista ja Ranskan Rivieraa pidetään maan yhtenä hienoimpana
matkailualueena. Monta kilometriä pitkä, palmujen reunustama Promenade des Anglais on
kokemisen arvoinen kävely. Matkalla koemme rannikon glamourin ja Monacon Casinon lisäksi
myös fantastisen upean Vencen vuoristokylän ja sen lähettyvillä Matissen kappelin. Ehdimme
myös kierrokselle Fragonardin parfyymitehtaassa Grassessa. Upeita vuoristomaisemia ja
aurinkoinen Riviera kutsuu, joten lähde sinäkin mukaan unohtumattomalle matkalle!

Päivä 1 – perjantai 19.4.2019 Suomi – Nizza – Cannes
Kuljetus Vaasasta Vantaalle lähtee aamulla klo 05.00 kaupungintalolta ja kasarmilta 05.05. Lufthansan lento
Helsingistä 12.50 –> 14.10. Müncheniin ja jatkolento Nizzaan 16.25 -> 17.50 saapuminen Nizzaan paikallista
aikaa. INGSVA:n linja-auto, kuljettaja Mikael sekä paikallinen suomenkielinen opas Helena ovat vastassa
kentällä. Ajamme elokuvafestivaaleistaan tunnettuun Cannesiin ja kirjaudumme ydinkeskustan tuntumassa
sijaitsevaan 4 tähden hotelliimme neljäksi yöksi. Kotiutumisen jälkeen on tervetuloillallinen
paikallisravintolassa (kävellen 600 m hotellista).
Päivä 2 – lauantai 20.4. Monaco, Casino sekä Matissen kappeli
Helenan johdolla käymme yhdessä Monacon hallintoalueista Monte Carlossa sekä vanhassa kaupungissa.
Kierroksen aikana tutustumme mm. palatsiin (ulkoa) ja kuuluisaan kasinoon, jonne meillä on pääsyliput.
Kaupungin kaduilla voi törmätä kuuluisuuksiin. Nautimme lounaan sis. lasin viiniä ja vettä paikallisessa
ravintolassa, ruhtinaan palatsin läheisyydessä. Iltapäivällä ajamme kohti Cannesia ja vierailemme vuoristossa
sijaitsevassa Matissen kappelissa (Chapelle du Rosaire) ennen kuin on aika palata Cannesiin. Ilta on vapaa.
Päivä 3 – sunnuntai 21.4. Vapaa päivä Cannesissa (Saariretki ilmoittautuneille)
Tämä päivä on vapaa Cannesissa.
Ennakkoon ilmoittautuneille on järjestetty ylimääräinen lisämaksullinen ½-päiväretki Honoratin-saarelle.
Opas Helena hakee retkelle ilmoittautuneet (23 hlö + Virpi) aamulla noin klo 8 hotellin aulasta (aika
tarkentuu vielä edellisenä päivänä).
Päivä 4 – maanantai 22.4. Nizza, St-Paul-de-Vence ja Fragonardin parfyymitehdas Grassessa
Aamiaisen jälkeen lähdemme oppaamme johdolla Nizzan kaupunkikierrokselle. Tämä kiehtova Ranskan
Rivieran pääkaupunki tarjoaa upeiden maisemien lisäksi historiallisia tarinoita, Nizza kun on aina ollut
kuninkaallisten ja kuuluisuuksien lomakohde. Kierroksen päätteeksi on vapaata aikaa lounastaa. Iltapäivällä
vierailemme kukkulan päällä sijaitsevassa kuvankauniissa Saint-Paul-de-Vence -kylässä. Vapaata aikaa
ihanassa taiteilijakylässä ennen kuin matka jatkuu Grasseen, jossa vierailemme Fragonardin
parfyymitehtaassa opastetun kierroksen muodossa. Illaksi palaamme Cannesiin ja ilta on vapaa.
Päivä 5 – tiistai 23.4.2019 Cannes – Vaasa
Aamiaisen jälkeen lähdemme Nizzan lentokentälle. Oppaamme auttaa lähtöselvityksessä ja saattaa meidät
turvallisesti matkaan. Lufthansan lento Nizzasta 10.35 – Frankfurtiin 12.10. Frankfurtista jatkamme klo 14.05
Helsinkiin, jonne saavumme klo 17.25. Linja-autokuljetus Vaasaan.
-
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Hotelli: Best Western Hotel Riviera**** (www.cannes-riviera-hotel.com)
Hintaan sisältyy
• • Kuljetukset Vaasasta Helsinki-Vantaan lentoasemalle meno & paluu
• • Lufthansan lennot Helsinki-Nizza meno & paluu (koneiden vaihdot Saksassa)
• • Kaikki bussikuljetukset kohteessa suomalaisella INGSVA:n linja-autolla
• • Suomalainen kokenut kuljettaja Mikael Juth
• • Suomenkielinen paikallisopas Helena ohjelman mukaan päivinä 1, 2, 4 ja 5
• • Majoitus 4 yötä 4 tähden hotellissa, jaetussa kahden hengen huoneissa
• • 4 aamiaista
• • 1 lounas Monacossa paikallisravintolassa, sis. lasin viiniä ja vettä
• • 1 illallinen Cannesin paikallisravintolassa tuloiltana
• • Pääsymaksut: Monte Carlon Casinoon sekä Matissen kappeliin
• • Pääsymaksu ja opastettu kierros: Fragonardin parfyymitehdas
• • Kaikki ohjelmassa mainitut retket ja kaupunkikierrokset opastettuna
Lisämaksusta
• ½-päivän retki St. Honoratin saarelle 60 €
• Yhden hengen huone 195 €
Hintaan ei sisälly
• • Matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä peruutusturva
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Yhteyshenkilö Virpi Laakso / Vaasan Retkeilijät puh : 045 6073970 tai 050 5267899
Vastuullinen matkanjärjestäjä matkatoimisto INGSVA
Matkaehdot: Erityisehtoja noudatetaan tällä matkalla: www.ingsva.fi/matkaehdot
Tämän matkan peruutusmaksut tarkennettuna – ja myös sairastuessa:
1. Peruutus tapahtuu viimeistään 61 päivää ennen lähtöä, veloitetaan toimistomaksu 60 €
2. Jos matka peruutetaan 60-31 päivää ennen lähtöä, veloitetaan varausmaksu 150 €.
3. Jos peruutus tapahtuu 30 päivää ennen lähtöä tai vielä tätä myöhemmin, veloitetaan
kaikki todelliset kulut sekä lisäksi toimistomaksu 60 €

Matkailijan muistilista:
Voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti on matkalle mukaan
Henkilökohtaiset lääkkeet mukaan käsimatkatavaroihin
Kukkaroon Eurooppalainen sairaanhoitokortti (mikäli sinulla on sellainen). Kortin saa ilmaiseksi
Kelan kautta. www.kela.fi
Suosittelemme kaikille matkavakuutuksen ja matkatavaravakuutuksen ottamista
Jos pakkaat kaikki tavarat käsimatkatavaroiksi, niin huomioi nämä asiat:
o lentokoneen sisälle otettava matkalaukku (max koko 55 x 40 x 23), paino enintään 8 kg
o SEKÄ yksi henkilökohtainen käsimatkatavara kuten; käsilaukku, salkku, tietokonelaukku tai
pieni reppu (tulee mahtua edellä olevan istuimen alle)
Mukaan hyvät kengät ja lämmintä vaatetta
Kohti uusia seikkailuita!

