
NORMANDIA
Hammaslääkäriliiton seniorien matka 20.–25.4.2020

Normandian vehreä luonto, hurmaava maalaisidylli, historialliset luostarit, keskiaikainen 
arkkitehtuuri, maalaukselliset kalastajakylät ja meren läheisyys valloittaa sydämet. Normandialainen 

gastronomia on verratonta, mainittakoon vaikkapa siideri, Calvados, Camembert ja osterit. 
Sotahistorialliset kohteet ovat Normandian matkan ikimuistoisempia kokemuksia.

MATKAOHJELMA

20.4.2020 maanantai | Matkapäivä, 
Auvers-sur-Oise, Honfleur (L, I)
Finnairin suora lento Pariisiin klo 9.25–
11.30. Ryhmää vastassa suosittu, Nor-
mandian tunteva suomenkielinen pai-
kallisopas Lea Nousiainen. Bussimatka 
Auvers-sur-Oisen maalaukselliseen pik-
kukylään, jonka kuuluisin nähtävyys on 
Vincent van Goghin museoitu viimeinen 
asuinpaikka. Jatkamme kohti Norman-
dian rannikkoa Honfleurin pikkukaupun-
kiin, jossa majoittautuminen.

21.4.2020 tiistai | Honfleur, siideri- ja 
calvadostilavierailu ja maistiaiset (A, 
L, I)
Opastettu kävelykierros Honfleurissä, 
joka on ollut ehtymätön innoituksen 
lähde taiteilijoille aina 1800-luvun lopun 
impressionisteista alkaen. Jatkamme 
ohjelmaa Route de Cidrellä ja käym-

me normandialaisella perheomisteisella 
calvados-tilalla. 

22.4.2020 keskiviikko | La Côte 
d’Albâtre, Pont de Normandie, juustotila 
(A, L, I)
Ajamme Etretat’n pikkukaupunkiin 
Alabasterirannikolle, jonka nimi tulee 
rannikon mahtavista, valkoisina hoh-
tavista liitukivikallioista. Paluumatka 
kulkee yli kuuluisan Pont de Normandi-
en. Vierailu juustotilalla maistiaisineen 
ennen paluuta Honfleuriin. Iltaohjelmaa, 
mahdollisuuksien mukaan esim. konsert-
ti, lisätietoja myöhemmin.

23.4.2020 torstai | Maihinnousupaikat, 
Arromanche, Bayeux ja Caen (A, L, I)
Huoneiden luovutus. Lähtö tutustumaan 
toisen maailmansodan maihinnousu-
paikkoihin. Arromanchessa näemme 
sodan aikana rakennetun ponttoonisa-
taman jäännökset, esityksen kelluvan 

sataman raken-
tamisesta ja sen 
merkityksestä. 
Vierailemme 
D-Day muse-
ossa ja amerik-
kalaissotilaiden 
hautausmaalla, 
jossa on 9 387 
sotilaan hautaa. 
Näemme myös 
Omaha Beach-
in ja Pointe du 
Hocin. Matka 
jatkuu keskiaikai-
seen Bayeux´n 

kaupunkiin, joka säilyi sodassa ehjänä. 
Vierailu kuuluisassa Tapisserie de Bayeux 
-museossa. Kuljetus Caeniin, jossa ma-
joittautuminen. 

24.4.2020 perjantai | Saint-Malo, Dinan 
(A, L, I)
Päiväretki Saint-Malon merenrantakau-
punkiin, matkalla pysähdymme Can-
calen kylän kukkulalle, josta kirkkaalla 
ilmalla näkee Unescon suojelemalle 
Mont-Saint-Michelin luostarisaarelle. 
Saint-Malo on yksi Bretagnen helmistä 
kaupunginmuureineen, satamineen ja 
hiekkarantoineen. Kävelykierros van-
hassa kaupunginosassa. Käymme myös 
keskiaikaisessa Dinanin kaupungissa, jos-
sa kävelykierros ja kevyt lounas äyriäis-
ravintolassa, jossa mahdollista maistella 
ostereita.

25.4.2020 lauantai | Paluumatka (A, L)
Huoneiden luovutus ja lähtö kohti Parii-
sia. Finnairin suora paluulento Helsinkiin 
klo 15.10–19.00.

MAJOITUS 

Ibis Styles Honfleur 
Centre Historique *** 
3 Quai De La Tour, 14600 
Honfleur 

Royal Hôtel Caen Centre **** 
1 Place de la République, 
14000 Caen

Matkan hinta 1675 € / hlö / 2 hh 

Matkan kokonaishintaan sisältyy: 
• suora Finnairin lento Helsinki–Pariisi–Helsinki lentoveroi-

neen ja matkatavaroineen  
• majoitus jaetussa 2 hengen huoneessa aamiaisineen 

(A)
• kaikki kuljetukset omalla bussilla ohjelman mukaan
• kaikki sisäänpääsyt käyntikohteisiin ohjelman mukaan
• oppaan ja kuljettajan majoitukset ja ateriat
• ateriat: 5 x 2 ruokalajin lounaat (L) ja 2–3 ruokalajin 

illalliset (I) ruokajuomana viini/olut, vesi ja kahvi
• suomenkielisen matkanjohtajan palvelut koko matkan 

ajan Ranskassa
• toimisto- ja palvelumaksut
Lisämaksusta 
• yhden hengen huone 280 €
• muut mahdolliset palvelut esim. konserttiliput (ohjel-

misto vasta tammikuussa)

Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan 
sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä toimitus- tai pal-
velumaksuja. Hinnat sisältävät verot. 

ILMOITTAUTUMISET MATKALLE

Ilmoittautumiset matkalle 19.12.2019 men-
nessä verkkokaupassamme www.kontiki.fi/
matkat/normandia/. Varauksen voi tehdä 
myös ilman palvelumaksua sähköpostitse 
ilmoittautumiset@kontiki.fi tai puhelimitse  
09 466 300. Palvelemme mielellämme.

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen 
Oy Kon-Tiki Tours Ltd.


