Suomalaisen Klubin ”Laulujen Laiva” Saône- ja Rhônejoen risteily
16 - 23.10 2014 Amadeus Symphony

"Laulujen Laiva” on varattu tällä risteilyllä vain Suomalaisen Klubin jäsenille
puolisoineen sekä heidän ystävilleen.
Musiikkiohjelmasta ja takuulla Svengaavasta tunnelmasta risteilyllä huolehtii
Suomalaisen klubin Jazz-trio Sarpila, Sarmanto, Hovi sekä solistina Angelika Klas.

Tämä kiehtova matka vie meidät jokiristeilylle Eteläiseen Ranskaan.
Risteyn alku- ja päätepiste on elämäniloinen Lyon, josta suuntaamme ylävirtaan kohti Burgundia ja
Ranskan kauneimpia viinialueita. Täältä Amadeus Symphony kääntyy kohti etelää, Välimeren äärelle.
Matkatessamme Saône ja Rhône joilla tutustumme myös Provencen laventelin peittämiin
kukkulamaisemiin, uhkeisiin näkymiin Ardèchen alueella ja Camarquen ainutlaatuiseen
luonnonsuojelualueeseen. Saamme hemmotella makuhermojamme Lyonin keittiön, sekä Burgundin
ja Beaujolaisin viinien tuottamilla elämyksillä. Arlesissa ymmärrämme, mikä tässä kaupungissa inspiroi
Vincent van Goghia. Paavin Palatsi Avignonissa on mahtava ja sen historia kertoo mielenkinntoisia ja
värikkäitä tarinoita. Miltei kaikkialla Rhonen varsilla on hyvin säilyneitä jäänteitä roomalaisajalta.
Isäntänä matkalla Johannes Koroma.
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Matkaohjelma
1. päivä. Helsinki-Geneve -Lyon
Lento Geneveen, josta bussikuljetus Lyoniin.
Nousemme laivaan ja majoitumme. Nautimme tervetulo- cocktailit ja illallista.
Laiva nostaa illalla ankkurin ja risteilemme yön yli Maconiin.
Nykypäivän Lyonilla on rikas historia ja se on yksi vanhimmista kaupungeista Ranskassa.
Entinen Romalainen asutus on tänään elinvoimainen suuri kaupunki.
Historian täyttämä Lyonin vanhakaupunki ei ole lainkaan menettänyt viehätystään.
2. päivä Macon
Monet Ranskan kauneimmista ja tunnetuimmista viinialueista löytyvät Saône-joen varrelta Lyonista pohjoiseen.
Tutustumme häikäisevän kauniiseen Mâconin alueeseen, joka on tunnettu Välimerellisesta tunnelmastaan ja erinomaisesta
Chardonnaysta. Upeat näkymät ympäröiville viinitiloille ja tilojen kauniit talot ja linnat ihastuttavat matkaajaa.
Retkellä * maistelemme alueen viinejä ja vierailemme Clunyn luostarissa
Varhaisella keskiajalla Clunyn luostari oli Euroopan vaikutusvaltaisin luostari, josta johdettiin satoja luostareita Skotlantia ja
Puolaa myöten. Clunyn luostarin kirkko oli maailman suurin kristillinen rakennus ennen Pietarinkirkkoa Roomassa.
Valitettavasti vain harvoja jäänteitä on jäljellä Clunyn mahdista Ranskan vallankumouksen jalkeen, mutta ne ovat silti
vaikuttavia. Päivän voi viettää vaihtoehtoisesti omatoimisesti kaupungilla nauttien sen tunnelmasta tai rentoutuen laivalla.
Laiva nostaa ankkurin klo 21.30
3. päivä Chalon sur Saône
Burgundin sydämessä sijaitseva viehättävä kaupunki on tärkeimpiä viinikaupan ydinalueita Ranskassa. Kaupungin
keskustassa laivalaiturit reunustavat jokea ja 1600-luvulla rakennetun St.Pierren Katedraalin tornien huiput näkyvät
kaikkialle kaupunkiin.
*Päivän retki vie meidät pieneen keskiaikaiseen Brancionin kylään sekä linnoistaan tunnettuun Cormatiniin.
Näiden jäkeen tutustumme vielä pittoreskiin Burgundin viinialueen pääkaupunkiin Beauneen.
Kaupungin kuuluisin rakennus on vuonna 1443 toimintansa aloittanut Hotelle Dieu. Upea, tiilikattoinen rakennus on
kaunis esimerkki Burgundin arkkitehtuurista. Alunperin lahjoitusvaroin perustettun sairaalan päärakennus on nykyään
museoitu. Hotelle Dieu omistaa edelleenkin monia alueen viiniviljelmistä. Aamupäivän voi viettää myös omin päin
kaupungilla tai rentoutua laivalla. Risteilemme yön yli kohti Lyonia.
4. päivä Lyon
Lyon on kaunis, 2000 vuotta vanha kaupunki Rhonen ja Saônen yhtymäkohdassa .
Se on ollut Unescon maailmanperintökohde vuodesta 1998. Kaupunki houkuttelee nähtävyyksineen vuosi vuodelta
lukemattomia kävijöitä eri puolilta maailmaa. Mahtavat kirkot, kerrostaloja koristavat häkellyttävät seinämaalaukset ja
Vanhan kaupungin mukulakivikadut ovat Lyonin tunnusmerkkejä. Kaupunki ei ole vain nähtävyyksiä, vaan se tunnetaan
myös erinomainesta keittiöstään. *Retkellä teemme kiertoajelun Lyonin keskustassa
Puolen päivän aikaan risteily jatkuu ja suuntaamme kohti Avignonia, jonne risteillään yön yli.

5. päivä Avignon
Avignon on kapeine katuineen, lukuisine palatsineen ja kirkkoineen Ranskan jalokivi etelässä.
Avingnon oli paavinvallan pääkaupunki. Seitsemän paavin hallitusaika vuosina 1303-1377 jätti hstorian lehdille runsaasti
värikkäitä tarinoita. Paavien kaupunkipalatsi on goottilaista arkkitehtuuria edustava mykistävä massa, joka toimi samalla
kertaa linnoituksena, paavin asuntona, edustustilana sekä kirkkona. Kansanlaulussa kuvattu"Pont d'Avignon" uhmasi
viisisataa vuotta Rhonen virtaa, kunnes se tuhoutui vuonna 1660. Tulva pyyhkäisi pois suurimman osan rakennelmasta
jättäen jäljelle vain neljä alkuperäisistä 22 kaaresta, sekä pienen kappelin sillalla.
* Teemme kaupunkikierroksen kävelen ja tutustumme Paavin palatsiin, jota UNESCOkin suojelee. Palatsiiin
tutustuttuamme on mukava käyskennellä viehättän pikkkaupungin kaduilla ja kujilla omin päin. Laiva on laiturissa yön yli.
6. päivä Avignon - Arles
* Aamupäivällä retkellä näemme Pont du Gardin sillan.Se on nykyään yksi Ranskan merkittävimpiä turistinähtävyyksistä ja
se on valittu Unescon maailmanperintölistalle.
* Valinnaisia kohteita ovat Camarguen luonnonpuisto ja vanha roomalaiskaupunki Nimes.
Camarque sijaitsee Rhonen kahden suuhaaran välissä. Se muodostaa vetisine maisemineen Euroopassa ainutlaatuisen,
faunan ja floran salaisen turvapaikkan, jota myös UNESCO suojelee.
Nimesin roomalaismuistoja ovat amfiteatteri ja roomalainen temppeli, joka on lajissaan ehkä parhaiten säilynyt ehkä
koko maailmassa.Nimesissä on lukuisia museoita ja sen jalankulkijoita suosiva ydinkeskusta sopii shoppailijoille.
Jardin de la Fontaine lumoaa patsaillaan, kanavillaan ja silloillaan.
Retkeläiset palaavat lounaaksi laivalle. Iltapäivällä saavumme Arlesiin, joka oli aikoinaan Rooman jälkeen valtakunnan
rikkain kaupunki. Voimme tutustua omatoimisesti gallialais- roomalaisen arkkitehtuurin huippusaavutuksiin: mm pyhän
Trophîmen kirkkoon, Amfiteatteriin sekä Arenaan, joka edelleenkin tarjoaa istumapaikan 20 000 katsojalle teatteriesityksen
tai härkätaistelun niin vaatiessa. Kaupungin kirkas valo saa värit värähtelemään tavalla, joka inspiroi Vincent van Goghia
hänen tunnetuimmissa töissään. Risteily jatkuu illallisen jälkeen.
7. päivä Viviers
Saavumme muurien ympäröimään Viviersin kaupunkiiin.
* Retki suuntautuu kohti Ranskan huikempa kanjoneita.
Vuolaasti virtaava vesi on uurtanut luonnonkauniiseen maisemaan kapeita rotkoja, joissa mutkittelevaa Ardèche- jokea
reunustavat korkeat kalkkikivikalliot. Retkeläiset palaavat laivalle Le Pouzinissa, josta jatkamme risteilyä takaisin Lyoniin.
Tänään on ohjelmassa myös kapteenin gala-ilallinen.
8. päivä Lyon-Geneve
Aamiaisen jälkeen jätämme jäähyväiset laivalle. Kuljetus Geneveen ja lento Suomeen.
Meillä on bussi käytössämme aina lentokentälle asti.

Lennot
Aamu
Torstai 16.10 klo 08.05-10.10 Helsinki-Geneve AY 2867
Torstai 23.10. klo 10.55-14.55 Geneve-Helsinki AY 2868
sis. Geneven kaupunkierroksen tai jonkin toisen vierailukohteen matkalla Genevestä Lyoniin.
ilta
Torstai 16.10. klo 16.10-18.10 Helsinki-Geneve AY 2869
Torstai 23.10. klo 19.00-22.55 Geneve-Helsinki AY 2870
sis. Geneven kaupunkierroksen tai jonkin toisen vierailukohteen matkalla Lyonista Geneveen.

Hytit ja laiva:

Amadeus Symphony on 4-tähden jokiristeilijä, joka tarjoilee rentoa ylellisyyttä yhdistettynä ammattitaitoisella
palvelulla ja vieraanvaraisuudella. Tilavat ikkunalliset hytit ja sviitit on varustettu kaikilla mukavuuksilla.
Hyteissä on 2 vuodetta, jotka saa parivuoteeksi tai kahdeksi erilliseksi vuoteeksi.
Mozart kannen hyteissä isot avattavat lasiovet / “Ranskalainen parveke”. Hyttien koko n. 15m2.
Straus-kannen hyteissä isot panorama-ikkunat. Rajoitettu määrä yhden hengen hyttejä.
4 Amadeus-sviittiä, kukin 22 m2. Savuton laiva, tupakointi sallittu ainoastaan aurinkokannella.
Laivalla kuntohuone, kauneusaslonki (hieronta) , matkamuistomyymälä ja Lido baari aurinkokannella.
Lüftner Cruises on saanut "Green Globe" maininnan ekologisesta toimenpiteistä aluksella.
Hintaan sisältyy:
*Lennot turistiluokassa
*Lentokenttäkuljetukset
*Oma lähtöselvitys Helsingissä
*Geneven kaupunkikierros tai jokin muu vierailukohde matkalla Lyoniin/Lyonista (kesto Lyon-Geneve n. 2,5 t.)
*7-yön risteily valitussa hyttiluokassa
*Täysihoito laivalla, sis.aamiaisen, lounaan, iltapäivän kahvi/teetarjoilun, illallisen ja iltapalan
*Illallisella viini, olut ja virvoitusjuomat
*Risteilyllä kahvi-ja teetä tarjolla ympäri vuorokauden ”kahviasemalla”
*Risteilyllä Tervetulococktailit, kapteenin Gala-illallinen ja miehistön show
*Laivan viihdetarjonta
*Päivittäiset musiikkiesitykset laivalla
*Risteilypäällikön palvelut koko risteilyn ajan
*Satamamaksut- ja verot
*Suomalaisen matkanjohtajien palvelut koko matkan ajan
Hintaan ei sisälly: varustamon retket *, muut juomat, kansainvälisen käytännönmukaiset juomarahat ja
matkavakuutus.

Matkan hinta:
2.249 €/hlö C-4 luokassa 2 erillistä vuodetta tai parivuode, sijainti Haydn-kannella, pieni ikkuna, (ei avattava)
2.466 €/hlö C-1 luokassa 2 erillistä vuodetta tai parivuode, sijainti Haydn-kannella, pieni ikkuna, (ei avattava)

2.858 €/hlö B-4 luokassa 2 erillistä vuodetta tai parivuode, sijainti Straus-kannella, panorama ikkuna (ei avattava)

2.935 €/hlö B-1 luokassa 2 erillistä vuodetta tai parivuode, sijainti Straus-kannella, avattava panorama ikkuna
3.159 €/hlö A-1 luokassa 2 erillistä vuodetta tai parivuode, sijainti Mozart-kannella, ”ranskalainen parveke”

3.572 €/hlö suite - luokassa 2 erillistä vuodetta tai parivuode, sijainti Mozart-kannella, ”ranskalainen parveke”

Varaamme mahdollisuuden aikataulumuutoksiin, jotka johtuvat veden korkeuden ja
säänvaihteluista, sekä laituripaikoista. Kävelyreiteillä on monasti epätasaisia,
mukulakivettyjä teitä ja niillä saattaa olla portaita.
Retkiohjelma vahvistuu ensi vuoden puolella, jolloin tulemme lähettämään kaikille lisätietoja retkistä.
Vastuullinen varustamo LÜFTNER CRUISES
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä Kuvi 40/89/MjMv
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995
Kirkkotie 116a, 02570 Siuntio, puh. 09-41 29 344, www.soiletours.com , soile@soiletours.com

