
UPEA  ALPPIMATKA SVEITSIIN JA RANSKAAN 7.-11.9.2017!
 
Järjestämme  jo  viidettä  kertaa  tykätyn,  upean  Alppimatkan.  Tervetuloa  mukaan  kokemaan  ikimuistoinen  matka
uskomattomissa maisemissa! Tänä vuonna näemme todella vaihtelevia maisemia. Näemme jylhät vuoret Chamonixissa
sekä  vehreät  alppiniityt  vuoristossa,  jossa  pääsemme  tunnelmoimaan  "osaksi  maisemaa".  Pääsemme  kävelemään
viihtyisän  Ranskan  "pikku-Venetsian",  Annecyn  katuja.  Tutustumme  Genevejärven  ympäristöön  ja  Montreuxiin.
Kotiinlähtöpäivänä käymme vielä tutustumassa Sveitsissä suklaatehtaaseen, josta on kiva lähtiessä ostaa herkullisia
tuliaisia kotiin.

1.pv Finnairin lento Geneveen, jossa olemme perillä klo 10.10 paikallista aikaa (tunnin myöhemmässä kuin Suomen
aika). Ensimmäisen päivän vietämme Annecyssa, Ranskan "Pikku-Venetsiassa". (kuva vasemmassa alanurkassa isossa
kuvassa.)  Annecy on  viihtyisä  pikkukaupunki  ,  jonka  rankalaiset  ovat  äänestäneet  monesti  Ranskan  kauneimmaksi
kaupungiksi, eikä suotta. Se sijaitsee Annecyjärven rannalla ja kanaalit halkovat kaupunkia. Järven rannalla on mukava
kävellä ja viettää kiireetöntä aikaa. Annecyssa käymme tutustumassa myös erikoiseen veden keskellä olevaan Palais de
l'Isleen. Illaksi ja yöksi ajetaan (noin kuuden aikoihin) Chamonixin jylhiin maisemiin tasokkaaseen hotelli Best Western
plus Excelsior Chamonixiin. Illalla ehtii vielä käydä syömässä illallisen Chamonixin kylällä tai hotellilla. Päivän ajomatkat
Geneve-Annecy 42km. Annecy-Chamonix 100km.

2.pv. Nautimme hotellissa runsaan aamiaisen, jonka jälkeen lähdemme Chamonixista kabiinihissillä Auguille du midille
(kuvassa vasemmalla). Auguille du midi on todella jylhä korkea vuori josta on upeat näkymät joka suuntaan, mm.Mont
Blancille!  Sieltä jatkamme matkaa Italian puolelle Helbronneriin jäätikön yli kabiinihissillä. Jäätikön ylitys on ikimuistoinen
kokemus! Loppupäivä on aikaa tutustua Chamonixiin. Toisen yön olemme samassa hotellissa.

3.pv.  Aamiaisen jälkeen ajelemme 90km Leysiniin, jossa on toinen hotellimme. Siellä vietämme kolmannen päivän ja
menemme  kabiinihissillä  läheiselle  vuorelle  nauttimaan  maisemista.  Täällä  on  myös  mahdollisuus  kävelyyn
vuoristoreitillä,  koska tämä vuori  on vehreämpi ja vaellukseen ihana! Päivän aikana jokainen voi  tehdä mitä haluaa,
viettää aikaa kauniilla Leysinin kylällä tai  vaikka uida ja oleskella hotellin uima-altaassa ja porealtaassa. Illallinen on
hotellissa. 

4.pv Aamiainen hotellilla.  Tänä päivänä lähdemme tutustumaan Montreuxiin,  jonne on hotellilta  32km.  Montreux on
vuorien  ympäröimä,  kaunis  kaupunki  Genevejärven  rannalla.  Siellä  on  paljon  nähtävää  ja  koettavaa.  Upealla
rantabulevardilla, Lakeside Promenade Fleurilla, on paljon istutuksia ja siellä on mukava kävellä ja viettää kiireetöntä
aikaa.  Montreuxin  nähtävyyksistä  täytyy  mainita  myös  Chateau  de  Chillon-linna.  Saat  lisää  tietoa  Montreuxin
nähtävyyksistä matkalla.  Montreuxissa voi  kulkea myös meidän matkanjohtajien mukana tai  omia menojaan, viettää
aikaa vaikka rannalla tai käydä risteilyllä Genevejärvellä. Illalliselle ja yöksi ajelemme taas Leysiniin hotelliin. 

5.pv Aamupalan jälkeen lähdemme tutustumaan sveitsiläiseen suklaatehtaaseen Maison Cailleriin, joka sijaitsee Brocissa
(74km).  Teemme kierroksen  tehtaalla  ja  näemme suklaan  valmistusta.  Sieltä  on  myös  kiva  ostaa  tuliaiset  kotiin  ja
tietenkin kotimatkalle herkkuja. Suklaakierroksen jälkeen teemme kävelyretken kauniiseen Gorges de la Jogneen. Siellä
on upea kävelyreitti,  jossa on riippusilta,  kanjoni,  joki...  Pieni kävelyretki  on ihana päätös matkalle.  Illalla lennämme
Suomeen Genevestä. (matka Brocista n. 120km) Lento lähtee klo 19.

Lennot 7.9. Oulu-Helsinki 6.00-7.00 ja Helsinki-Geneve 8.05-10.10
11.9. Geneve-Helsinki 19.-22.55 ja Helsinki-Oulu 23.50-00.50
Myös muista kaupungeista mahdollisuus jatkolentoihin.

Matkan hinta:
Helsingistä 1100€ (30 lähtijää), 1065€ (35 lähtijää)
Oulusta 1175€ (30 lähtijää), 1140€ (35 lähtijää)
yhdenhengenhuonelisä 140€ (sisältää koko matkan yöpymiset)
 
 Hintaan sisältyy:
-lennot valitsemastasi lähtöpaikasta Finnairin lennoilla
-bussikuljetukset paikan päällä, sama bussi käytössä koko ajan
-kolmen ja neljän tähden hotelliyöpymiset hotelli  Best Western plus Excelsior Chamonixissa ja 
 Central Residence&spassa Leysinissä 
-aamupalat (4) ja illalliset (2) ohjelman mukaisesti
-pääsymaksut ja retket, kuten ohjelmassa mainittu
-matkanjohtajien palvelut
-toimistokulut
Hintaan ei sisälly:
-muut ruokailut
-matkailijan vakuutukset



Huomioitavaa:
-matkavakuutus kannattaa ottaa heti kun matka on varattu/vahvistettu
-suosittelemme tilaamaan eurooppalaisen sairausvakuutuskortin, jolla saa hoitoa samoilla ehdoilla kuin kyseisen maan
asukkaat
-ilmoitathan ruoka-allergioista tai allergiahuoneen tarpeesta hyvissä ajoin

VARAUS Varaukset viimeistään 5.6.2017, mutta kannattaa ehdottomasti kysyä paikkatilannetta tämänkin jälkeen!
PASSI Matkalla tarvitaan voimassaoleva passi tai kuvallinen, uusi poliisiviranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus.
YHDENHENGENHUONE  Mikäli  toista  nais-  tai  miespaikkalaista  ei  ilmoittaudu  tai  jos  haluat  oman  huoneen,
yksinmatkustavan on maksettava yhdenhengenhuonelisä. 
Mikäli matkaa ei voida toteuttaa vähäisen osanottajamäärän vuoksi, ilmoitamme matkan peruuntumisesta viimeistään 21
vrk ennen matkan alkua. Pidätämme oikeuden force major-muutoksiin. Yhteistyössä Uudenmaan seuramatkat.

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi!
Kaisa Puurunen p.0400479027 
Pertti Puurunen p.0407218642
kaisa.puurunen@gmail.com
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