
 

 

    

”Pariisin taivaan alla - Hopeisen kuun loisteessa” 

Seinen musiikillinen jokiristeily 11-16.10.2023  
PARIS - LES ANDELYS - HONFLEUR - DUCLAIR - ROUEN – PARIS 
 

Laadukas kattaus musiikkia operetista chansoniin, Merikannosta musikaaleihin ja elokuvan säveliin 
kuullaan risteilyn aikana konserteissa, joissa Mari Palo, Hannu Lehtonen ja Janne Hovi 
viihdyttävät matkalaisia. Upeita sooloja, duettoja, saksofonin hehkua ja pianomusiikin helmiä. 
Upeat ryhmällemme räätälöidyt musiikkiesitykset kruunaavat Ranskan matkamme.

   

Seinen jokiristeily yhdistää Normandian maaseudun kauneuden ja historian sekä Pariisin 
romantiikan. Lähihistorian kohtaamme Normandian rantajyrkänteillä, joilla käytiin toisen 
maailmansodan maihinnousutaistelut.  Monet historian henkilöt, esimerkiksi viikinkipäällikkö 
Rollo, Ranskan suojeluspyhimys Jeanne D´Arc ja Englannin kuningas Richard Leijonamieli sekä 
kuuluisimmat impressionistit ovat kertoneet Seinen rantojen tarinoita. 
 
Matka on myös gastronominen seikkailu maassa, jonka anteina ovat esimerkiksi kermaiset Brie ja 
Camembert juustot, Calvados liköörit ja normandialainen siideri. Seine virtaa viehättävissä 
maisemissa hiljaa mutkitellen kalkkikivikallioiden ohjaamassa uomassa.  
Täysihoitoristeily täydennettynä jokivarren pittoreskeillä pikkukaupungeilla tekevät matkastamme 
unohtumattoman elämyksen. 

   
Matkaohjelma lyhyesti  

1. päivä KE 11.10. Helsinki-PARIISI 
Lento Helsingistä Pariisiin.  
Kuljetus laivalle ja majoittuminen. Tervetulo-cocktailit.  
Illallinen laivalla ja illalla viihde esitys "Titi Parisien".  
Laiva nostaa ankkurin klo 23:00  



 

 

2. päivä TO 12.10. PARIS - LES ANDELYS – ROUEN - HONFLEUR 
Aamupäivä vietetään risteillen kohti Les Andelysin kaupunkia.  
Iltapäivällä laivan retki Château de Martainvilleen. Illaksi saavutaan Normandian pääkaupungin Roueniin.  
Yöllä laiva risteilee kohti Honfleuria. 

  

3.päivä PE 13.10. HONFLEUR 
Laiva on Honfleurissa koko päivän. Voit omatoimisesti tutustua Normandian parhaiten säilyneeseen vanhaan 
satamakaupunkiin, ja puusta rakennettuun Pyhän Katarinan kirkkoon, joka oli eräs Monet´in mieliaiheista.  
Honfleurin kauneus ja hämmästyttävä luonnon valo teki jo aikanaan vaikutuksen impressionistitaiteilijoihin. 
Tai osallistua laivan retkille. 
-aamupäivällä opastettu kävelykierros Honfleurissa 
-iltapäivällä kävelykierros jyrkille valkoisille La Côte d'Albâtren kalkki- ja piikivikallioille 
-kokopäiväretki (ennakkoon varattava) historialliselle Normandin rannikolle, toisen maailmansodan merkittäville 
taistelupaikoille (sis. lounaan).  

   

4. päivä La 14.10. HONFLEUR - DUCLAIR – ROUEN 
Varustamon retkinä;   
Aamupäivällä Normandian luostarikierros  
iltapäivällä opastettu kävelykierros Rouenin historiallisessa. Tässä kaupungissa Jean d án Arc vangittiin ja 
noitaoikeudenkäynnin jälkeen poltettiin roviolla 1431. Kierroksella nähdään kuuluisa tuomiokirkko kellotorneineen, 
sekä kaupungintalo, jossa hänet tuomitttiin kuolemaan ja tori, jossa marttyyrikuolema toteutettiin. 
Illalla laivalla gala-illallinen. Laiva risteilee yön yli.  

5. päivä Su 15.10. PARISI 
Aamupäivä risteillään Seinen rantoja pitkin kauniiden maisemien ja futuristisen businessalueen läpi Pariisiin,  
jonne saavutaan varhain iltapäivällä. 
Iltapäivällä laivan valinnaisina retkinä; 
Pariisin kaupunkikierros bussilla tutustuen kaupungin nähtävyyksiin tai  
kävelykierros Seinen rannoilla ja Pariisin silloilla. Illallisen jälkeen laiva nostaa ankkurin ja risteillään yön yli. 
 



 

 

    
6. päivä Ma 16.10. PARIISI – Helsinki 
Aamiaisen jälkeen jätämme jäähyväiset laivalle ja kuljetus lentokentälle ja lento Helsinkiin. 
 
 

päivä lähtee kohde saapuu  

Ke 11.10.   PARIS     
  23:00 PARIS     

To 12.10      12:30 LES ANDELYS 
  13:30 LES ANDELYS 18:00 ROUEN 

Pe 13.10. 03:00 ROUEN 09:30 HONFLEUR 
  21:45 HONFLEUR     

La 14.10.     00:15  

  09:00  11:30 DUCLAIR 
  12:30 DUCLAIR 15:00 ROUEN 
  19:00 ROUEN     

Su 15.10.     15:00 PARIS 
  20:15 PARIS 23:30 PARIS 

Ma 16.10. 09:00 PARIS     

 

MS Botticelli, vuonna 2004 rakennettu laiva, uudistettu v. 2016 
Pituus: 110 m, Leveys : 11.4 m, Hyttejä :75 hyttiä, Matkustajia: 149. Henkilökuntaa:25 
Yleiset tilat: Lounge-Baari ravintola, ruokasali, aurinkokansi. 

   

Lennot: 
11.10.2023  Helsinki-Pariisi 16:05-18:10 
16.10.2023 Pariisi-Helsinki klo 10.50-14:50 

 

Hinnat 
2.097 €/hlö  jaetussa kahden hengen hytissä, pääkannella (panorama ikkuna, ei avattava       
2.206 €/hlö  jaetussa kahden hengen hytissä, yläkannella (”ranskalainen parveke”, avattava ikkuna)  

Hyttejä yhden hengen käyttöön rajoitetusti. Yhden hengen lisä + 341 €.   
Hyteissä TV, sisäpuhelin, kylpyhuone, turvalokero, ilmastointi, 220 V, Wifi 

 



 

 

Matkan hintaan sisältyy   
-Reittilennot turistiluokassa  
-Kuljetukset lentokentältä laivalle ja takaisin 
-Risteily kahden hengen hytissä 
-Täysihoito, sisältäen risteilyn aikana ateriat laivalla, aamiaiset, lounaat, illalliset ruokajuomineen 
 (tulopäivänä illallinen ja lähtöpäivänä aamiainen) 
 -Ruokajuomat; vesi, viini, olut, hedelmämehut aterian aikana 
-Kahvi/teelounaan ja päivällisen jälkeen   
-Baarijuomia 
-Laivan viihdeohjelmat 
-Gaala-ilta 
-Mari Palon, Hannu Lehtosen ja Janne Hovin musiikkiesitykset 
-Laivan Wifi 
-Satamamaksut ja verot 
-Alv 
 
Risteilyn hintaan ei sisälly: varustamon retket, muut juomat viinilistalta, samppanja, juomat retkillä tai 
kuljetusten aikana, matkustaja-tavaravakuutus, kansainvälisen käytännön mukaiset juomarahat. 

Passin on oltava voimassa 6 kuukautta matkan jälkeen. Oikeudet mahdollisiin aikataulu/ohjelman muutoksiin  
pidätetään. Varaamme mahdollisuuden aikataulumuutoksiin, jotka johtuvat veden korkeuden ja säänvaihteluista, 
sekä laituripaikoista. Kävelyreiteillä on monasti epätasaisia, mukulakivettyjä teitä ja niillä saattaa olla portaita. 

 
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä KKV 40/89/MjMvU  
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995     
info@soiletours.com   
www.soiletours.com  
puh. 09-4129344  


