
SYKSYN LUMOA PARIISISSA  
  opastettu matka 6.-9.10.22 (TO-SU)                         
          Näe ja koe syksyisen Pariisin kauneus! 

     Monet maailman kuuluisimmat nähtävyydet ovat juuri Pariisissa. 
Kaunis Seine-joki virtaa halki kaupungin. 

        Pariisilaiset katukahvilat, pienet putiikit ja tavaratalot houkuttelevat ostoksille. 

Matkalla mukana Helsingistä alkaen Pariisin tunteva opas Satu Somero. 
Matkaohjelma: 

6.10. (to) Lähtö oheisen aikataulun mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle, jossa opas on vastassa. 

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

  bussille ja matka kohti keskustaa alkaa. Kaupunkikiertoajelun aikana nähdään Pariisin 

  päänähtävyydet mm. Riemukaari, Eiffeltorni, Champs- Élysées, Notre Dame katedraali,  

  Place Concorde, Opera Garnier, Louvre, Luxembourgin puisto. Majoittuminen hotelliin. 

     

7.10. (pe) Aamiaisen jälkeen klo 10:30 lähdetään oppaan kera hotellilta metrolla tai paikallisbussilla 

  opastetulle kävelykierrokselle (hyvät jalkineet mukaan).  

    Aluksi suunnataan ”maailman kauneimmalla kadulle” Champs Élyséeslle! 

    Kadun varrella nautitaan tervetulomalja.  

   Pienen vapaan hetken jälkeen suunataan Opera Garnier ympäristön bulevardeille,  

   jossa Pariisin suurimmat tavaratalot Galeries Lafayette, Printemps.  

   Käydään myös Galeries Laffaytten gourmet ja viiniosastolla. Iltapäivä vapaata aikaa… 

   Illalla mahdollisuus osallistua Mouling Rougen-kaberee esitykseen (lisämaksu). 

    

8.10. (la) Aamiainen. Klo 08:00 lähdetään hotellilta opastetulle kierrokselle. Aluksi halukkaat voivat 

  käydään Eiffel-tornissa: lisämaksu - mahdollista ottaa hissilippu alatasolle tai hupulle asti. 

  Eiffel-tornista siirrytään Seinen rantaan ja tehdään tunnin kestävä maisemaristeily. 

  Paluu hotellille. Iltapäivälle jää vapaata aikaa. 

  Illalla lähdetään oppaan mukana kohti taiteilijoiden tyyssijaa ”Buttea”. 

  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 ravintolassa kahden ruokalajin illallinen ja pöytäviini. Paluu yhdessä hotellille. 

 

9.10. (su) Aamiainen. Huoneiden luovutus (matkalaukut säilytyshuoneeseen). Klo 10:00 lähdetään 

  oppaan kera hotellilta julkisella kulkuneuvolla Seinen vasemmalle rannalle: käydään   

  paikallisella torilla, tutustutaan kuuluisiin pariisilaisiin kahviloihin ja tehdään kierros 

   latinalaiskortteleissa Saint Pressin alueella. Kierroksen aikana jää myös vapaata aikaa. 

   Paluu hotellille, josta bussikuljetus lähtee klo 15:00 lentoasemalle.  

  Finnairin lento Pariisi-Helsinki klo 19:00-22:55. Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille. 

   

Matkan hinta  975 €/hlö   9Hôtel Opera***  2-hengen huoneessa. 

 
Hintaan sis.  * bussikuljetukset ohjelman mukaan 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 

   * tervetulomalja 

   * opastettu Seinen risteily (1 tunti)  

   * kahden ruokalajin illallinen ja pöytäviini (la)  

   * kaikki ohjelmassa mainitut kohteet ja opastukset 

   * tutustumiskohteisiin mennessä tarvittavat bussi/metroliput  

   * opas Satu mukana koko matkan ajan Helsingistä alkaen 



 

Lisämaksusta Huone yhdelle 280  €/ to-su   

   Huom! Katso erillinen liite lisämaksullisista retkistä!      

 

Matkan maksu Ennakkomaksu 150 €/hlö viikon sisällä varauksesta ja loppumaksu 15.08.2022. 

 

9Hotel Opéra3 *** Osoite: 14 rue Papillon, 75009 Pariisi 

   Puh. +33 (0) 1 47 70 7834                          www.9-hotel-opera-paris.fr 

 

Peruutukset  Yleiset seuramatkaehdot eivät ole voimassa tällä ryhmämatkalla. 

Peruutus viimeistään 45 vrk ennen matkaa: kulut ennakkonaksu.     

 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.  

   Voimassa oleva matkustajavakuutus korvaa peruuntumisesta aiheutuvat kulut  

   esim. sairaustapauksessa, kun kysymyksessä on ryhmämatka.  

            

Kohdetietoa  Aikaero Suomeen -1 h. Valuutta euro. 

 

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

   Matkan toteutuminen edellyttää 20 matkustajaa. 

   Sitovat ilmoittautumiset 15.8.22 mennessä. 

 

Bussiaikataulu lähtö  paikkakunta   paluu (noin) 

   03:20  Huittinen, Härkäpakari  03:05   

   03:50  Alastaro, Bistro   02:35 

   04:05  Hirvikoski, apteekin pysäkki  02:20 

   04:15  Loimaa, Osuuspankki  02:10                              

   04:30  Ypäjä, Pysäkin paikka  01:55                           

   04:45  Jokioinen, SEO   01:40                    

   05:00  Autokeidas (tauko)  01:25  

   05:15  Forssa, tilausajolaituri  01:10 

   05:55  Karkkila, la-asema   00:30 

   06:10  Nummela, la-asema  00:10 

   07:15  Helsinki-Vantaa lentoasema  n. 23:30 

   09:25  lento lähtee/saapuu (Hki) 22:55 

   Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa.  

 

Lentoaikataulu 06.10.22 (to) Helsinki-Pariisi (Charles de Caulle)   klo 09:25-11:30  AY1573 

   09.10.22 (su) Pariisi (Charles de Caulle)-Helsinki  klo 19:00-22:55  AY1574 

 

Varaukset  Matka-Merilä Oy     

puh. 040-5488 350 tai 0400-280 572 
   Säästöpankinkatu 2 C (2.kerros) 30100 Forssa                               

    e-mail:matkatoimisto@matka-merila.fi 

    

        
   Lähde kanssamme Ranskan elämäniloiseen pääkaupunkiin! 

    

            Kuluttajaviraston Matka-Merilälle myöntämä vakuusnumero on 3427/00/Mj Mv. 

 

http://www.9-hotel-opera-paris.fr/


 
Hyvä Pariisin matkalainen 6.-9.10.2022 
 

 
Pariisin lisämaksulliset retket: toteutetaan, jos vähintään 8 lähtijää. 

 

 

 

1) Iltaretki Moulin Rougen (Punainen Mylly) kabareeseen (pe) 7.10.22 klo 21:00  
Hinta sisältää oppaan palvelut hotellilta alkaen, lipun kabaree-esitykseen sekä ½ pulloa 

samppanjaa. Opas ilmoittaa lähtöajan hotellilta. 

 

Lipun hinta: 160 €/hlö 

 

 

2) Aamupäiväretki Eiffel-torniin (la) 8.10.22 
Opas lähtee hotellilta mukaan (ei mukana tornissa) ja ohjelman mukaan 

Eiffel-tornissa käynnin jälkeen ohjelman mukaan lähdetään Seinen risteilylle. 

Jos et halua Eiffel-toriin niin  

 

Hissilippujen hinnat: 

- lippu alatasolle 30 €/hlö 

- lippu huipulle asti 40 €/hlö 

 

 

Ilmoittaudu lisämaksullisille retkille 15.8.2022 mennessä.  

Varaamme paikat tilausten mukaan. 

 

 

 

Ystävällisin terveisin 

Matka-Merilä Oy 

puh. 040-5488 350 tai 0400-280 572 

 


