On visite la Bretagne !
Bretagne sijaitsee niemimaalla ja rajaa Atlanttiin. Rantaviivaa on yhteensä noin 1300
kilometriä. Bretagnen pääkaupunki on Rennes. Muita kaupunkeja alueella ovat muun muassa
St.Malo, Quiberon, Quimper sekä Concarneau. Bretagnessa on matkailijalle paljon
tarjontaa, esimerkiksi Océanopolis-eläinakvaario Brestissä, St-Thégonnec -kirkkomaa sekä
Sables-d’Or-les-Pins’in hiekkarannikko.
Bretagnessa on myöskin suuria suolaa erottelevia altaita; kuuluisat Gueranden suolakukat
tulevat Bretagnesta. Brétagnea luonnehtii sen kulttuurinen ja historiallinen omaleimaisuus
sekä siideri ja letut, les crêpes.

MATKAPALVELUT:
Lennot:
Finnairin reittilennot Helsinki – Pariisi – Helsinki sis. matkalaukkumaksut.
09JUN
HELSINKI – PARIS CDG
0735 – 0940
AY1571
15JUN
PARIS CDG – HELSINKI
1525 – 1915
AY1576
Juna ja bussikuljetukset:
Junalippu 9.6 Pariisista Brestiin. Yksityiset kuljetukset ohjelman mukaan omalla bussilla.

Majoitus 9.-12.6.2018 (3 yötä):
Hotelli****, Brest
Hyvätasoinen keskustahotelli Brestissä, noin 600m
rautatieasemalle. Perusvarustellut tilavat huoneet,
hotellissa ravintola, baari. Ilmastointi ja Wifi koko
hotellissa.
Majoitukset yhden/kahden hengen huoneissa
sisältäen buffet-aamiaiset ja paikalliset verot.
Majoitus 12.-14.6.2018 (2 yötä):
Hotelli***, Pont Aven

Pont Aven on taiteilijoistaan (Gauguin etc) kuuluisa.
Suomalaistaiteilijoista siellä on työskennellyt Helene
Schjerfbeck. Mukava vain 14 huoneen hotelli
keskeisellä paikalla Pont Avenissa. Rakennus on
1500-luvulta, kauniisti remontoitu hotelliksi.
Omistajat ovat syntyperäisiä bretagnelaisia. Huoneet
keskenään erilaisia, kaikissa perusmukavuudet
(satelliitti-TV, tallelokero, Wifi).
Majoitukset yhden/kahden hengen huoneissa sisältäen
buffet-aamiaiset ja paikalliset verot.
14.-15.6.2018 (1 yö):
Ecohotel & Spa Yves Rocher, La Gacilly
Yves Rocher’n kylpylähotelli La Grée des Landes on Bretagnessa lähellä La Gacillyn kylää.
Hotelli ja sen kylpylä on ainutlaatuinen ympäristöystävällisesti rakennettu kokonaisuus koko
maailmassa. Hotellissa on yhteensä 29 huonetta perusmukavuuksin. Hotellin ravintolassa
tarjoillaan on luomu- ja lähiruokaa. Ravintolalla on Bretagnessa myös oma vihannes- ja
yrttitarha, joista pääset nauttimaan lautasellasi.
Majoitukset yhden/kahden hengen huoneissa sisältäen buffet-aamiaiset ja paikalliset verot.

ALUSTAVA MATKAOHJELMA:
Lauantai 9.6.2018: Saapuminen Brestiin, Bretagneen
- Lento Pariisiin CDG:n kentälle klo 07.35 – 09.40
- Yksityinen kuljetus Pariisissa CDG:n lentokentältä Montparnassen asemalle
- Juna Montparnasse – Brest klo 11.56 – 15.42 (alustava aikataulu, voi muuttua)
- Bussikuljetus Brestissä hotellille ja majoittuminen.
- Paikallisen oppaan kanssa kaupunkikävely ennen illallista.
Sunnuntai 10.6.2018: Brest ja iltapäivällä ulkoilua
- Aamiainen hotellilla.
- Leppoisa aamupäivä Brestissä ja tutustumista kaupunkiin.

-

Iltapäivän bussiretki paikallisen oppaan kanssa Crozoniin, patikointia
luonnonmukaisella niemellä ja käynti mm. La Pointe de Pen-Hirellä. Täällä näet
myös upeat kivikot Tas de Pois, jotka ovat todistaneet monia haaksirikkoja.

Maanantai 11.6.2018: Brestin päivä ja kouluvierailu
- Aamiainen hotellilla.
- Brestin päivä ja kouluvierailu
Tiistai 12.6.2018: Päiväretki Bretagnen etelärannoilla
- Aamiainen hotellilla ja huoneiden luovutus.
- Bussilla päiväretki paikallisen oppaan kanssa Bretagnen etelärannan maisemissa.
Vieraillaan pienissä kalastajakylissä ja kuullaan asiaa Bretagnen majakoista.Päivän
aikana lounas.
- Loppuiltapäivästä saapuminen Pont Aveniin ja majoittuminen hotelliin.

Keskiviikko 13.6.2018: Pont Avenin taidepäivä
- Aamiainen hotellilla.
- Tutustumista Pont Aveniin ja sen taiteilijahistoriaan. Pont Aven on ihastuttava
pikkukaupunki kapeine kujineen ja pienine
ravintoloineen.
Torstai 14.6.2018: Mystisiä megaliitteja
- Aamiainen hotellilla ja huoneiden luovutus.

-

-

-

Bussilla lähtö Carnaciin, missä opastettu vierailu menhireiden keskellä. Menhirit eli
megaliitit ovat esihistoriallisella kaudella pystytettyjä suuria kiviä. Näillä
kivimuodostelmilla on ajateltu olevan tähtitieteellistä merkitystä. Carnacin megaliitit
ovat vahvasti esillä muun muassa Mika Waltarin romaanissa Fine van Brooklyn.
Iltapäivällä saapuminen rannalta pois sisämaahan la Gacillyn kylään ja majoittuminen
hotelliin. Mahdollisuus käyttää hotellin palveluita (kuntosali, spa, kylpylä) tai tehdä
patikointiretki lähiympäristöön.
Yhteinen matkan päätösillallinen hotellilla.

Perjantai 15.6.2018: Paluu kotiin
- Aamiainen hotellilla.
- Bussilla lähtö kohti Pariisin lentokenttää (matkaa noin 5h)
- Lento Helsinkiin klo 15.25 – 19.15.
Matkan hinta sisältää:
• Em. Finnairin reittilennot Helsinki – Pariisi – Helsinki, lentokenttäverot, matkalaukkumaksut
• Junaliput Pariisi Montparnasse – Brest
• Ohjelman mukaiset bussikuljetukset ja kuljettajan palvelut
• Majoituksen hotelleissa 2hh/1hh Brest (3 yötä), Pont Aven (2 yötä), la Gacilly (1 yö)
• Buffet-aamiaiset ja paikalliset turistiverot hotelleissa
• Opastukset matkalla ohjelman mukaan
• Lounaan retkipäivänä 12.6
• Matkan päätösillallisen 14.6
• Alv
• Bretagnen kartan kaikille lähtijöille
• Matkapaketin kaikille osallistujille postitettuna kotiin
Matkan hinta ei sisällä:
• Matkustaja- tai matkatavaravakuutuksia
• Mahdollista lentoyhtiön polttoainelisämaksua
Suomen ranskanopettajain yhdistys
Matkanjohtaja: Therese Almén, 050-3549737, therese.almen@kolumbus.fi
Matkapäivät: la 9.6.2018 – pe 15.6.2018 (6 yötä)
Matkan hinta: 1700 € / hlö, kun 10–14 matkustajaa
1552 € / hlö, kun 15–19 matkustajaa
1435 € / hlö, kun 20 matkustajaa tai enemmän
Hinta perustuu majoitukseen 2hh. Yhden hengen huoneesta lisämaksu 235 € / hlö.

Hintaperuste:
Hinnat perustuvat tarjouspäivänä vahvistettuihin. Hinnat ovat sitoumuksetta. Lennot ja majoitukset sekä kuljetukset ja ohjelma
saatavuuden mukaan. Oikeus matkaohjelman / vierailupaikkojen muutokseen pidätetään. Pidätämme oikeuden
hinnanmuutoksiin. Hinnat edellyttävät ilmoitetun vähimmäismäärän osallistujia. Jos osallistujamäärässä muutoksia alle minimin,
on matkanjärjestäjällä oikeus muuttaa hintaa tai perua matka. Matka sisältää reittilennot, jotka pääsääntöisesti ovat
peruutuskelvottomia liputuspäivän jälkeen, sekä erityismatkaehtojen mukaisia räätälöityja maapalveluja esim. majoituksissa,
harrasteissa tai vierailuissa, joissa ei ole peruutusmahdollisuutta. Käyttämättä jätetyistä palveluista ei mahdollista saada
hinnanalennusta. On erittäin tärkeää huomioida, että matkaa ei voi muuttaa, lyhentää tai pidentää matkalippujen kirjoittamisen
jälkeen.

Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen sihteerille 20.1.2018 mennessä:
info@apff.fi
Ilmoitathan nimesi, syntymäaikasi, mahdolliset ruokarajoitteet,
huonetoiveen ja laskutustoiveen (sähköposti, verkkolasku, lasku
työnantajallesi).

