Baskimaa ja Lounais-Ranska 30.3.-5.4.2015
_______________________________________________________________________________________________
30.3. Maanantai
Lähtö seuraavan aikataulun mukaan:
Kemiö, la.as 03.00
Turku, la-as.
Ylönkylä
03.15
Kaarina, pikavuoropysäkki
Perniö, la-as 03.30
Paimio, Sauvon th.
Salo, tori
04.00
Salo, tori
Ajamme Helsinki-Vantaan lentokentälle, josta Lufthansan lento lähtee klo 7.35 Frankfurtin kautta Bilbaoon
(vaihtoaika on 2 h 15 min). Saapuminen Bilbaoon on klo 13.35. Kiertoajelu kaupungissa ja käynti vuonna
1893 valmistuneella Vizcayan sillalla (UNESCOn maailmanperintökohde). Majoittuminen Barcelo Bilbao
Nervion hotelliin, www.barcelonervion.com. Yhteinen ruokailu.
31.3. Tiistai
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä tutustuminen Frank Gehryn suunnittelemaan Guggenheimin museoon.
Sen jälkeen ajetaan Baskimaan itsehallintoalueen pääkaupunkiin Vitoriaan (Gasteiz) ja tutustaan sen hyvin
säilyneeseen vanhaan kaupunkiin. Paluumatkalla käydään Guernicassa (Gernika), jonka tammi on baskien
keskeinen kansallinen symboli. Biskajan lahden rantaa ajetaan San Sebastiániin (Donostia), jossa yöpyminen Hotel Monte Igueldossa, www.monteiguel do.com. Yhteinen ruokailu. Päivän ajomatka on noin 250 km.
1.4. Keskiviikko
Aamiaisen jälkeen tutustuminen San Sebastiánin kaupunkiin. Vierailu yhdessä Euroopan parhaimmista
valtameriakvaarioista. Iltapäivällä käydään Navarran alueen pääkaupungissa Pamplonassa, joka on tunnettu mm. härkäjuoksustaan ja Hemingwayn romaaneista. Illalla palataan San Sebastiániin ja ruokaillaan Astigarragan alueella siideripanimoravintolassa. Yöpyminen San Sebastiánissa tutussa Monte Igueldon
hotellissa. Päivän ajomatka on noin 160 km.
2.4. Torstai
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä lähdetään kohti Baskimaan Ranskan puoleista osaa. Ajetaan SaintJean-de-Luzin idyllisen kalastussatamakaupungin kautta. Iltapäivällä tutustutaan Euroopan keisarillisten ja
kuninkaallisten suosimaan lomakohteeseen, Biarritziin ja sen suklaamuseoon. Majoittuminen Hotel Windsoriin, www.hotelwindsorbiarritz.com. Illalla meillä on yhteinen ruokailu. Päivän ajomatka on noin 50 km.
3.4. Perjantai
Aamiainen. Aamupäivällä käydään Bayonnessa (Baiona), ja nautitaan perinteistä kirsikkapiirakkaa. Sieltä
jatketaan matkaa kohti Bordeaux’ta. Matkalla käydään katsomassa Euroopan suurinta hiekkadyyniä, Dune
du Pilat. Bordeaux’ssa, ”kuun satamassa”. tutustuminen kaupunkiin, joka on tunnettu mm. arkkitehtuuristaan (UNESCO). Ranskassa vain Pariisista löytyy enemmän historiallisia monumentteja. Majoittuminen
Mercure Bordeaux Chateau Chartronsiin, www.mercure.com. Illallinen hotellissa. Päivän ajomatka on noin
220 km.
4.4. Lauantai
Aamiaisen jälkeen ajamme noin 50 kilometriä maaseudulle ja vierailemme monista elokuvistaan tunnetussa Roquetailladen keskiaikaisessa linnassa, jota sama suku on asuttanut jo yli 700 vuoden ajan. Iltapäivällä käydään Saint-Émilionissa (UNESCO), joka on tunnettu alueen viininviljelykeskus jo roomalaisajalta.
Tutustutaan viinikulttuuriin ja maistellaan paikallisia viinejä. Majoitus tutussa Mercure hotellissa. Yhteinen
ruokailu päivän aikana. Päivän ajomatka on noin 160 km.

5.4. Sunnuntai
Aamiainen hotellissa. Jätämme taaksemme Bordeauxin ja jatkamme matkaa Moissacin benediktiiniluostarille, joka on romaanisen taiteen hienoimpia luomuksia Ranskassa. Iltapäivällä saavutaan ”vaaleanpunaiseen kaupunkiin” Toulouseen. Teemme kierroksen keskustassa, jonka jälkeen on ruokailu. Toulousin lentokentälle saavumme iltapäivällä. Lufthansan lento Frankfurtin kautta Helsinkiin lähtee klo 18.45. Vaihtoaika
Frankfurtissa on noin 1 h 45 min. Helsinkiin saavutaan klo 01.45, kuljetus kotiseuduille. Päivän ajomatka
Ranskan puolella on noin 250 km.
Matkan hinta on 1.570 € + toimitusmaksut 15 € / henkilö. Yhden hengen huonelisä on 230 €.
Hintaan sisältyy: bussi- ja lentomatkat, majoitus puolihoidolla 2-hengen huoneissa, opastukset kohteissa,
sisäänpääsyt sekä matkanjohtajan palvelut.
Matkan maksu:
270 euroa ilmoittautumisen yhteydessä ja loput 10.02.2015 mennessä tilille
OP FI13 5335 0640 0093 66
Matkanjohtajana toimii Jouni Elomaa.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Matkalle tarvitaan voimassaoleva passi tai kuvallinen henkilökortti. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkan varausvaiheessa.
Matkoillamme noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja sekä J. ja M. Launokorven erityismatkaehtoja.
J. ja M. Launokorven erityismatkaehdot:
-matkan voi peruuttaa ilman erityistä syytä 40 vuorokautta ennen matkaa maksamalla
toimistomaksuna 80 €.
-39 vrk –20 vrk ennen matkaa tehdystä peruutuksesta perimme 25 % matkan hinnasta.
-19 vrk – 10 vrk ennen matkaa tehdyistä peruutuksista perimme 60 % matkan hinnasta.
-alle 10 vrk tehdystä peruutuksesta perimme 100 % matkan hinnasta.
Mikäli matka peruutetaan odottamattoman ja vakavan tapahtuman johdosta, on asiakkaalla yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka. J. ja M. Launokorvella on oikeus periä kohtuullinen
korvaus niistä ennakkoon maksetuista palveluista, joista ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. majoitukset ja
lennot)

Lisätietoja matkasta & ilmoittautumiset:
Perttelin Kotiseutuyhdistys
Harri Seppälä
040-5280407

