SÄHKÖSENIORIT RANSKAN RIVIERA

5.11.2018

27.8. – 1.9.2019, TIISTAI-SUNNUNTAI, 6 päivää, 5 yötä
Matkaohjelma:

Ranskan Rivieran pääkaupunki – ja viidenneksi suurin kaupunki Ranskassa - valloittaa vastakohdillaan.
Vuoret ja meri, idyllisen vanhan kaupungin kujat ja keskustan ylelliset putiikit, Michelin-tähdillä palkitut
ravintolat ja provencelaisherkkuja tarjoavat pikkukapakat, kuuluisat Nizzassa lomailevat tähdet : Nizzassa
vastakohdat sekoittuvat ja lopputulos on maistuva cocktail.

27.8. tiistai Finnairin lento AY 1601 Helsinki-Nizza 08.05-10.25.
Saapuminen Nizzaan, suomalainen opas on vastassa, kyltti: ”Sähköseniorit”. Tutustumme Nizzaan bussilla,

näemme muun muassa upean Boulevard des Anglais rantaboulevardin palatseineen, venäläisen kirkon,
nousemme Château-kukkulalle ihailemaan Rivieran huikeita näkymiä, Nizzan kattomaisemia ja turkoosina
siintävää välimerta. Kukkulalla saamme kokonaiskäsityksen tästä huikeasta Rivieran helmestä. Lounas
kierroksen aikana Plage Beau Rivage -ravintolassa. Tämä trendikäs rantaravintola tarjoaa erilaisia ja
houkuttelevia makuja tyypillisen etelä-ranskalaisen keittiön antimista. Plage Beau Rivage juhlii kesää joka
vuosi iltaohjelmallaan kesäkuusta syyskuuhun (pää- ja jälkiruoka, ruokaviini, kivennäisvettä ja kahvi).
Kierros päättyy Ellington Nice Centre-hotelliin n. klo 15.00, majoittuminen.
Klo 18.00 Nautimme tervetulomaljan hotellissa (Kir –aperitiivi ja pieniä suolaisia aperitiivikeksejä).
Iltakävely Nizzassa oppaan kanssa. Lähdemme hotellilta kävelemään vanhaa kaupunkia kohti; mystisiä kujia,
pikkuputiikkeja, bistroja, taidegallerioita, terasseja – Vanha kaupunki Nizzan-kävijän ehdoton
vaeltelukohde. Kulkiessa voimme ihailla genovalaistyylisiä rakennuksia ja näemme kaunista vanhaa Nizzaa
ja kuulemme Nizzan värikkäästä historiasta ja nykypäivästä.
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28.8. keskiviikko Chagall-museo, Villa Rothschild 09.30-14.00

Marc Chagall tunnetaan juutalaisen kansanperinteen innoittamista töistään. Nizzan Chagall –museo
paljastaa taiteilijassa eläneen syvästi mystillisen runoilijan. Marc Chagall syntyi Venäjällä vuonna 1887 ja
kuoli St Paul-de-Vencen kylässä lähellä Nizzaa vuonna 1985. Hänen tulkintansa Raamatusta ovat esillä
isoina tauluina joissa raamatulliset hahmot sekoittuvat väritulvaan. Museon valoisissa isoissa tiloissa
(900m²) Chagallin työt esiintyvät edukseen. Museon pieni kirjakauppa myy Chagallia ja hänen työtään
käsitteleviä kirjoja, sekä muuta taiteilijaan liittyvää tavaraa.
Cap Ferrat oli Euroopan ja Pohjois-Amerikan kaikkein varakkaimpien ja eleganteimpien asukkaiden
kesälomapaikka. Vuonna 1905 Paronitar Rothschild valitsi tämän strategisen paikan upealle villalleen
inspiroituen kauniista Firenzen ja Venetsian renessanssipalatseista.
Vierailemme ainutlaatuisessa Rotchildin Villa Ephrusissä, johon ei voi olla ihastumatta. Talon eri salit
huokuvat ylellisyyttä ja kertovat paronittaren mieltymyksestä matkailuun maailmalla. Puutarha on
satumaisen upea. Esillä on arvokasta taidetta ja huonekaluja mm. Versaillesin linnasta. Täällä voit kokea
ajan pysähtyvän ja nauttia niin luonnon kuin villankin kauneudesta.

Lounas La Ferme Saleya -ravintolassa, Nizzan vanhan kaupungin sydämessä. Ravintola edustaa perinteistä
ja Nizzan keittiötä. Ravintola suosii sesongin tuoreita raaka-aineita ja luomutuotteita.3 lajin ateria,
ruokaviinit ja kahvi).
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29.8. torstai Eze ja sen upea kaktuspuutarha, Monaco & Monte-Carlo, 09.00-18.00
Ajamme Nizzasta Monacon ruhtinaskuntaan ( 22 km, n 45 min). Jo matkan varrella saamme ensituntua
hienoista meri ja vuoristomaisemista. Vuorten ja meren välissä sijaitseva parin neliökilometrin
ruhtinaskunta on pienestä koostaan huolimatta vaikuttava ja näkemisen arvoinen. Se tunnetaan koko
maailmassa kasinostaan, formulakisastaan, verovapaudestaan, pankkitileistään ja Grimaldin
hallitsijasuvusta.

Nousemme Monacon kaupunkiin, 65 metriä korkealle kallionkielekkeelle, jonka rinteet vievät suoraan kohti
merenrantaa. Ruhtinaan palatsi, Monacon merimuseo, Vaubanin linnoitus, kapeat kujat ja värikkäät
julkisivut jäävät 1500 luvulta ennalta säilyneen kaupunginmuurin suojaan. Näemme mm. Monte Carlon
kasinon sekä kasino aukion olevat hulppeat palatsit. Tutustuminen Monacon kasinoon (passi tarvitaan
sisäänpääsyyn!).
Lounas Monacossa U'Cavagneturavintolassa. Tämä ravintola
tarjoilee italialaista ruokaa,
Monacolaisia erikoisuuksia ja
meren herkkuja. Ravintola sijaitsee
vanhassa kaupungissa Ruhtinaan
palatsin läheisyydessä (3 lajin,
ruokaviinit ja kahvi).
Paluumatkalla Nizzaan poikkeamme Ezen keskiaikaisessa kylässä. Korkealla kylän huipulla vanhan
linnoituksen paikalla sijaitsee kaktuspuutarha, josta näkymä merelle
on ainutlaatuinen. Kylän korkeimmalla kohdalla (427
metrin korkeudessa) sijaitsee 400 vuotta vanha linna, joka
oli Ruotsin kuninkaallisten kesälinna aina vuoteen 1953.
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30.8. perjantai Saint Paul de Vence + Gourdon + Grasse 09.00-18.00
Noin 45 minuutin päässä Nizzasta sijaitsee yksi
kauneimmista keskiaikaisista kaupungeista EteläRanskassa ; Saint Paul de Vence. Kaupunki on
rakennettu kukkulalle, 1500-luvulla rakennettujen
muurien suojaan. Ylhäältä avautuvat näkymät
ympäröivään Vencen laaksoon tiilikattoisine taloineen,
palmuineen, sypresseineen ja appelsiinipuineen.
Kukkulan alapuolella sijaitsee Cafe de la Place, joka on
paikallisten kokoontumispaikka. Tällä aukiolla pelaavat
vanhat baskeripäiset miehet yhä petanqueta. Heidän
joukossaan nähtiin myös säännöllisesti Yves Montand.
Yhä tänäkin päivänä pittoreski St-Paul-de-Vence houkuttelee taiteilijoita, ja kaupungista löytyykin runsaasti
houkuttelevia gallerioita, ateljeita ja käsityöputiikkeja. Käymme maistelemassa viinejä 1300- luvulta
peräisin olevassa kellarissa.

Viinikellarissa on viinejä Provencesta, Grand
Cru-viinejä Bordeaux’sta Burgundiin,
arvokkaita Cuvée shamppanjoita ja viinejä
sekä konjakkeja, armanjakkeja ja calvadoksia.
(Viininmaistajaiset)

Upea reitti Gourdoniin Vallée du Loup -laakson kautta. Varsinainen kotkanpesä josta mahtavat näkymät
rannikolle. Lounas Auberge de Gourdon-ravintolassa (3 lajin, ruokaviinit, kahvi).
Baari-ravintola sijaitsee Gourdonin keskiaikaisen kylän juurella, 14 km
päässä Grassesta. Ravintola tarjoaa perinteistä ruokaa viihtyisissä
puitteissa ja menu vaihtuu sesongin mukaan.

Suuntaamme kohti kaunista Grassen kaupunkia, joka on tunnettu huumaavan hyvistä tuoksuistaan ja
parfyymeistään!
250 metrin korkeudessa, vehreiden kukkuloiden ympäröimässä Grassessa valmistettiiin jo 1500-luvulla
myyntiin tuoksuvia hansikkaita, ja niiden myötä parfyymitehtaita alkoi syntyä Grasseen. Kaupunkia
ympäröivät kukkaviljelmät tuottivat runsaasti raaka-ainetta hajuvesiteollisuuden käyttöön. Niityillä kukkivat
niin laventeli, mimosa, jasmiini kuin kevätruusutkin. Todellista kulta-aikaa elettiin 1800-luvulla, ja ylelliset
parfyymit houkuttelivat kaupunkiin kuninkaallisia. Parfyymien lisäksi valmistettiin tuoksuöljyjä ja saippuaa.
Tutustumme Fragonardin parfyymimuseoon ja opimme parfyyminteon salat.

Matkavekka
Äyritie 12 C, 01510 Vantaa
myynti@matkavekka.fi • puhelin: 020 120 4000 • matkavekka.fi • TravelCo A/S (CVR 21148180)

31.8. lauantai Antibes ( tori, satama, vanha kaupunki ) & Musee Picasso - lounas, 09.00-16.00

Vierailu ANTIBESIIN ja Picasson
museoon. Antibes on reilun 75 000
asukkaan vanha kauppa-, sotilas- ja
hallintokaupunki toisella puolella lahtea
Nizzasta katsottuna. Kaupungissa ja sen
ympäristössä on runsaasti historiallisia
muistomerkkejä ja museoita, mutta
myös viehättäviä toreja; kauden
tuoreita kasviksia ja hedelmiä, paikallisia herkkuja, käsitöitä, laukkuja ja koruja...
Näemme miljonäärien huvivenesataman Antibesissa (jossa Ruotsin kuninkaallakin on oma jahtinsa), vanhan
kaupungin sekä Picasson museon ja käymme Antibesin värikylläisellä torilla.
Lounas Antibesin vanhassa kaupungissa L’Oursin-ravintolassa. Tämä mukava merellinen ja merihenkinen
bistro sijaitsee Antibesin sydämessä kävelykadun varrella. Yksinkertainen mutta laadukas keittiö (2 lajin,
ruokajuomat).

Lounaan jälkeen vierailemme pittoreskissä BIOTIn lasinpuhaltamokylässä kukkulan korkeuksissa. BIOT on
ollut kuuluisa keramiikastaan jo 1500-luvulta lähtien ja nykyäänkin sen koristeelliset keramiikka- ja
lasiteokset ovat vertaansa vailla.
Illallinen Nizzassa Villa d'Este-ravintolassa. Välimerellinen viihtyisä ravintola Nizzan sydämessä
kävelykatualueella lähellä Masséna -aukiota suihkulähteineen ja Jean-Médicin -kauppakatua. Ravintola on
sisustettu tyylikkäästi, siinä on kaksi ruokasalia kahdessa eri kerroksessa ja lisäksi katuterassi ravintolan
edessä. Ravintolan maine perustuu eritoten antipasteihin, kotitekoisiin pastoihin sekä laadukkaisiin liha- ja
kalaruokiin (3 lajia, ruokajuomat).
1.9. sunnuntai kotiin!
Huoneiden luovutus viimeistään klo 12.00. Laukut voidaan jättää hotelliin maksuttomaan säilytykseen.
Vinkkejä omatoimiseen retkeilyyn: Matisse-museo, modernin taiteen museo, Cannes paikallisjunalla.
Lähtö hotellista klo 17.30 lentoasemalle, Finnairin lento AY 1604 Nizza-Helsinki.
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