
HENKI-LEHDEN LUKIJAMATKA RANSKAAN 30.9. – 4.10.2023 
Pariisi – Normandian Le Havre – Maihinnousurannikko – Caen ja Mont Saint Michel – Pariisi 

Matkanjohtajat:   

Rovasti Reijo Mattila. Kuopio Puh. 040 - 864 9201, s-posti: reijo.mattila@luukku.com  

Rovasti Tuomo Ruuttunen. Kuopio Puh. 040 - 506 1386, s-posti: ruuttunentuomo@gmail.com 

Matkalla mukana toiminnanjohtaja, päätoimittaja Kalle Hiltunen 

Lentoaikataulu:   

Kuopio-Helsinki AY0376 30.9.2023 05:50 - 06:50 / Helsinki - Pariisi AY1571 30.9.2023 07:35 – 9:40  

Pariisi – Helsinki AY1578 4.10.2023 19.00 – 22.55 / Helsinki – Kuopio AY0379 4.10.2023 23:45 – 00.45 (5.10.2023) 

Matkan hinta 
Lähtö Helsingistä 1.885 €/henkilö ja lähtö Kuopiosta 1.995 €/henkilö. Yhden hengen huonelisä 399€. 

Ilmoittautumiset matkalle 31.5. mennessä joko matkanjohtajille tai Toiviomatkoille, puh. 09-5657170 / helsinki@toiviomatkat.fi 

MATKAOHJELMA 

Lauantai 30.09 2023 Pariisin lentokenttä (CDG) -  Rouen – Le Havre n. 220 km 
Saapuminen Pariisin (CDG) lentokentälle mistä lähdemme ajamaan kohti Normandiaa. 
Pysähdytään Rouenissa, Normandian pääkaupungissa, jonka historiaan liittyvät tiivisti Orleànsin neitsyt ja Jeanne d`Arc. Rouenissa 
tutustutaan myös kävellen paikan historiaan ja arkkitehtuuriin. Cros Horloge-vartiotorni ja sen renesanssikaari ja 1300-luvun 
astronominen kello ovat Rouenin symboli. Tutustuminen Rouenin goottilasityyliseen roomalaiskatolilaiseen kirkkoon, jonka 
kellotorni yltää 151 metrin korkeuteen ja on Ranskan korkein. Kirkon lasimaalauksista vanhimmat ovat 1200-luvulta. Katedraalin 
kuorissa on Normandian herttuoiden hautamonumentteja sekä Normandian herttuan Rollon krypta sekä Englannin kuninkaan 
Rikhard I Leijonmielen sydän. Rouenissa nautimme lounaan.  

Rouenista matka jatkuu kohti Alabasterirannikkoa ja Le Havren kaupunkia, joka tuhoutui lähes 
täysin Normandian taistelussa toisessa maailmansodassa vuonna 1944: 5000 ihmistä kuoli ja 
12.000 kotia tuhoutui liittoutuneiden ilmaiskujen seurauksena. Sodan jälkeen kaupunki 
uudelleenrakennettiin Auguste Parre`n modernin tyylin mukaisesti. Kaupunkia kunnioitettiin 
Legion of Honor-palkinnolla 18.6.1949. Le Havre liitettiin UNESCON 
maailmanperintöluetteloon vuonna 2005. Le Havre on myös Ranskan toiseksi vilkkain satama. 
Le Havressa toimi pappina Michel Quoist, joka kirjoitti laajalle levinneen kirjan ”Rukouksia 
elämän arjesta”. Tutustumme mm. roomalaiskatolilaiseen Pyhän Joosefin kirkkoon (tai 

vaihtoehtoisesti sunnuntaiaamuna aikaisin) Majoitus Le Havressa ja illallinen hotellissa.  

Sunnuntai 1.10. Le Havre – Arromanches-les-Bains – Omaha Beach – Bayeux – Caen   n. 200 km 

Tutustuminen Normandian maihinnousurannikkoon. Liittolaisten maihinnousu Normandian rannikolla 6. kesäkuuta vuonna 1944 
(D-Day) oli yksi toisen maailmansodan päätapahtumista. Maihinnousua seurasi verinen taistelu (Bataille de Normandie), josta 
todisteena monet Normandian sotilashautausmaat. Vieraillemme Normandian sotilashautausmaalla sekä Arromanchesin 
maihinnousumuseossa. 



 
 
Matka jatkuu amerikkalaisten taistelurannikolle Omaha Beachille, jonka rantatörmällä on Yhdysvalloille kuuluva hautausmaa , 
jossa on 9387 amerikkalisen sotilaan haudat. Pysähdymme myös saksalaisten hautausmaalla La Cambe ’ssa joka sijaitsee lähellä 
Omaha Beachiä. Hautausmaan ja rantatien väliin on istutettu rauhanpuisto, yli tuhat puuta, joista jokainen kantaa lahjoittajansa 
nimikylttiä. Vierailemme Bayeuxin pikkukaupungissa, joka oli ensimmäinen liittoutuneiden vapauttama kaupunki. Käymme 
goottilaisessa Neitsyt Marian katedraalissa. 
 

Saavumme Caeniin, jossa v. 1944 taistelut kestivät yli 2 kuukautta, jolloin suuri osa kaupungista tuhoutui. Kaupunki on Ala-

Normandian pääkaupunki ja tärkeä yliopisto- ja kulttuurikeskus. Caen tunnetaan Vilhelm Valloittajan aikaisista rakennuksista ja 

sen kahdesta 1060-luvulla rakennetuista luostareista. Siellä on myös 14 kilometriä pitkä Caenin kanaali, joka yhdistää kaupungin 

jokiteitse Englannin kanaaliin. Caenissa majoitutaan seuraavat 2 yötä. Illalliset hotellissa.  

 

                                                      

Maanantai 2.10. Caen – Mont Saint Michel – Caen  n. 250 km 

 

Päiväretki Mont Saint Michelin luostarisaarelle, jonka sanotaan olevan 
yksi maailman seitsemästä ihmeestä. Saarta ympäröi vaarallisen 
liikkuva hiekka ja kukkula syntyi saareksi Scissyn metsän tuhonneen 
tulva-aallon seurauksena.  
 
Yhdessä Rooman ja Saint Jacques de Compostellen kera Mont-Saint-
Michel oli yksi merkittävimmistä läntisistä pyhiinvaelluskohteista 
keskiajalla. UNESCO luokitteli Mont Saint-Michelin 
maailmanperintökohteeksi vuonna 1979. 
 

Luostarista tuli vankila Ranskan vallankumouksen aikana, joka restauroitiin 1800-luvulla.   
 
Vierailemme Abbaye du Mont St Michelin luostarissa. Luostari antaa täydellisen panoraman keskiaikaisesta arkkitehtuurista ja 
sieltä on upea näköala koko lahdelle, jonka vuorovesi on Euroopan voimakkain. Omakustanteinen lounastauko retken aikana. 
Majoitus Caen hotellissa, jossa illallinen. 
 

Tiistai 3.10. Caen – Pariisi n. 240 km 

Pariisin saavuttuamme nousemme Montmartren kukkulalle ja vierailemme Sacre Coeurin basilikassa. Basilika on arkkitehti Paul 

Abadien suunnittelema roomalaisbysanttilaiseen tyyliin tehty katolinen basilika, joka on omistettu Jeesuksen pyhälle sydämelle. 

Retken aikana mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen. 

 

                                                          
Majoitus Pariisissa. Illallinen hotellin läheisyydessä olevassa ravintolassa. 

 

Keskiviikko 4.10. Pariisi ja kotiinpaluu 

Aamiaisen jälkeen otamme matkavarat mukaan ja lähdemme tutustumaan Pariisiin nähtävyyksiin bussilla. 

Pariisissa on 260 miljoonaa vierailijaa vuodessa, 1449 hotellia, 200 kirkkoa lukuisia puistoja ja puutarhoja sekä 37 siltaa. 

 

 

                            
 

   



 

 

 

 

Bussikierroksen aikana pyrimme katsomaan aikataulusta riippuen suosituimmat Pariisin nähtävyydet, kuten esimerkiksi Notre-

Damen, Champs-Elyséesin, Eiffel-tornin, Seinen rantakadut jne. kutenkaan pientä omaa-aikaa unohtamatta. Päivän aikana 

yhteinen lounas. 

 

Kierros päättyy lentokentälle, josta kotiinpaluu Helsinkiin klo 19h00 lähtevällä Finnairin vuorolla. 

 

Matkan hintaan sisältyy:    

- Ohjelman mukaiseet lennot 

- Majoituksen puolihoidolla 3 yötä (ilman ruokajuomia) kiertomatkan aikana 

- Majoituksen Pariisissa aamiaisella 1 yö 

- 1 ylimääräisen lounaan kiertomatkan aikana sekä 1 illallinen Pariisissa (ilman ruokajuomia)  

- Suomenkielisen oppaan palvelun 5 päivää 

- Matkanjohtajien palvelut 

- Bussikuljetuksen 5 päivää 

- Kuulokkeet 

- Ohjelman mukaiset sisäänpääsyt  

Hotellit: 

Novotel Le Havre Centre Gare https://all.accor.com/hotel/5650/index.en.shtml  tai  https://www.hotel-novotel-

lehavre.com/en/ 

                                                  

Mercure Caen Centre Port de Plaisance  https://all.accor.com/hotel/0869/index.en.shtml 

 

                                                     
 

Hotel Magellan   https://www.hotelmagellan.com/en/  

 

                                                           

 

 
                  Vastuullinen matkanjärjestäjä: Toiviomatkat, (09) 5657170, helsinki@toiviomatkat.fi  www.toiviomatkat.fi       
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