
    JOULUN TUNNELMAA PARIISISSA  
    opastettu matka 16.-19.12.21 (TO-SU)        

 
Jouluinen Pariisi on kuuluisa valoistaan ja sädehtivästä joulukadusta Champs Elyseestä! 

Romanttinen kaupunki on kauniisti koristeltu ja täynnä hohdokasta tunnelmaa. 
Pariisilaiset katukahvilat, joulutorit, pienet putiikit ja tavaratalot ikkunoineen 

houkuttelevat mukaan Pariisin joulutunnelmaan. 
Matkalta voit tuoda tuliaisiksi muille ja itsellesi ranskalaisia herkkuja ja joululahjoja. 

Matkalla mukana Helsingistä alkaen opas Satu Somero. 
Matkaohjelma: 

16.12. (to)  Lähtö oheisen aikataulun mukaan bussilla Helsinki-Vantaan lentoasemalle.  

   Opas Satu ottaa ryhmän vastaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla. 

   Finnairin lento Helsinki-Pariisi klo 09:25-11:30. Siirtyminen yhdessä oppaan kanssa  

   bussille ja matka kohti Pariisia ja samalla tehdään kaupunkikiertoajelu.  

   Nähdään Pariisin päänähtävyydet mm. Riemukaari, Eiffel torni, Champs Elysee, Notre  

   Dame katedraali, Place Concorde, Opera Garnier, Louvre, Luxembourgin puisto,  

   latinalaiskorttelit. Majoittuminen hotelliin. 

     

17.12. (pe)  Aamiainen. Klo 10:00 lähdetään yhdessä oppaan kanssa Seinen rantaan ja tehdään  

   tunnin maisemaristeilylle. Risteilyn jälkeen tehdään pieni kävelykierros Opera Garnier  

   ympäristön bulevardeilla. Nähdään suurimmat tavaratalot Galeries Lafayette, Printemps 

   ja niiden legendaariset jouluikkunat.   

   Käydään Galeries Laffaytten gourmet ja viiniosastolla. Iltapäivä vapaata. 

     

18.12. (la)  Aamiaisen jälkeen lähdetään metrolla tai paikallisbussilla joulutorille. Retken aikana 

   opas kertoo ranskalaisesta joulunviettoperinteestä ja herkuista. Omaa aikaa jää myös 

   ostoksiin, herkkujen ja lämpimän viinin maisteluun. 

   Kierros jatkuu ”maailman kauneimmalle joulukadulle” Champs Elysees! 

   Tehdään pieni kävelykierros ja iltapäivä vapaata. 

   Illalla lähdetään oppaan mukana kohti ”Buttea”, joka on taitelijoiden tyyssija. 

   Kävellään Montmartren kukkulalla ja nautitaan aidosta vanhasta pariisilaistunnelmasta. 

   Siellä aikoinaan myös Edith Piaf lauleskeli. 

   Noustaan funikulaarihissillä ylös kukkulalle. 

   Tutustutaan Sacre Coeur ”pyhän sydämen” kirkkoon. Kirkon portailta upea näköala  

   yli Pariisin kattojen. Käydään Place de Tertren taiteilijakylässä. 

   Nautitaan kolmen ruokalajin illallinen ravintolassa ja pöytäviini. 

   Paluu illallisen jälkeen yhdessä hotellille. 

    

19.12. (su)  Aamiainen. Huoneiden luovutus ja klo 09:00 bussikuljetus lentoasemalle. 
   Finnairin lento Pariisi-Helsinki klo 12:20-16:15. Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille. 

   

Matkan hinta  875 €/hlö   2-hengen huoneessa. 

 
Hintaan sis.  * bussikuljetukset ohjelman mukaan lentoasemalle sekä Suomassa että Pariisissa 

   * lentomatkat Finnairin suorilla lennoilla Helsinki-Pariisi-Helsinki 

   * lennolla 1 x käsimatkatavara (8 kg) ja 1 x ruumaan menevä laukku (max 23 kg)  

   * hotellimajoitus (3 yötä) 2-hengen huoneessa aamiaisella + city tax 

   * opastettu kolmen tunnin kaupunkikiertoajelu menopäivänä 

   * opastettu Seinen risteily (1 tunti)  

   * kolmen ruokalajin illallinen ja pöytäviini (la)  

   * kaikki ohjelmassa mainitut kohteet ja opastukset 

   * tutustumiskohteisiin mennessä tarvittavat bussi/metroliput  

 

 



 
Lisämaksusta Huone yhdelle 155  €/ to-su       

 

Matkan maksu Varausmaksu 150 €/hlö viikon sisällä varauksesta ja loppumaksu 15.11.21. 

 

Hotel 34B-Astotel***   Osoite: 34 Rue Bergère, 75009 Paris        

          Puh. + 33 1 4770 3434   

         https://en.astotel.com/hotel/34b-en/overview 

 

Peruutukset  Peruutus viimeistään 45 vrk ennen matkaa: peritään varausmaksu.     

   Peruutus 44-30 vrk ennen matkaa: peruutuskulut 50 % matkan hinnasta. 

   Peruutus 29‐15 vrk ennen matkaa: peruutuskulut 75 % matkan hinnasta.  

   Peruutus 14‐0 vrk ennen matkaa: kulut 100 % matkan hinnasta.  

   Muista matkustajavakuutus!  

     

Kohdetietoa  Aikaero Suomeen -1 h. Valuutta euro. 

 

Tiedoksi   Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti. 

   Matkan toteutuminen edellyttää 24 matkustajaa. 

   Sitovat ilmoittautumiset 31.8.21 mennessä. 

 

Bussiaikataulu lähtö  paikkakunta   paluu (noin) 

   02:55  Vammala, la-asema  21:05 

   03:10  Kiikka, uimahalli      20:50 

   03:15  Pehula tori    20:45 

   03:35  Huittinen, la-asema  20:25   

   04:05  Alastaro, R-kioski   20:05 

   04:15  Hirvikoski, apteekin pysäkki  19:55 

   04:25  Loimaa, Osuuspankki  19:45 

   04:40  Ypäjä, Pysäkin paikka  19:30 

   04:55  Jokioinen, S-marketin luota 19:15 

   05:10  Autokeidas (tauko)  18:55  

   05:25  Forssa, tilausajolaituri  18:40 

   06:05  Karkkila, la-asema   18:00 

   06:25  Nummela, la-asema  17:40 

   07:25  Helsinki-Vantaa lentoasema  n. 17:00 

   09:25  lento lähtee / saapuu  16:15 

   Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa.  

 

Lentoaikataulu 16.12.21 (to) Helsinki-Pariisi (Charles de Calle) klo 09:25-11:30  AY1573 

   19.12.21 (su) Pariisi (Charles de Calle)-Helsinki klo 12:20-16:15  AY1574 

 

Varaukset  Matka-Merilä Oy          puh. 040-5488 350 
   Säästöpankinkatu 2 (2.kerros) 

    30100 Forssa 

   e-mail:matkatoimisto@matka-merila.fi 

    

        
 

   Lähde näkemään ja kokemaan joulukuinen Pariisi. 

    

https://en.astotel.com/hotel/34b-en/overview

