
 

 

     

Bordeaux ja risteily Garonne ja Dordogne joella 18-24.4.2020 

BORDEAUX, PAUILLAC,BLAYE, LIBOURNE, SAINT-EMILION,BORDEAUX

 
Bordeaux´n molemmin puolin virtaavat Garonne sekä Dordogne päätyvät Gironden suistoon ennen 
laskemistaan Atlannin valtamereen.  Alue tunnetaan yhtenä maailman laadukkaimpien viinien tuottajana, 
kuuleman mukaan täältä saa myös maailman parhaat osterit. 
 
Upeat ryhmällemme räätälöidyt musiikki-esitykset kruunaavat Ranskan matkamme, 
jossa mukana solistina Angelika Klas sekä musiikkioppaana Seppo Hovi.

 
Risteily jokea pitkin on miellyttävä tapa tutustua läheisiin kyliin, linnoihin ja viinialueisiin. 

  
 



 

 

Risteilyn päätteeksi vierailemme suomalaisen Berglundin perheen Chateau Carsin viinitilalla,  

jossa teemme kierroksen viinitarhoilla ja kellareissa sekä maistelemme viiniä.  

    

Matkaohjelma lyhyesti  

1. päivä 18.4.2020  Helsinki-BORDEAUX 
Iltapäivä lento Helsingistä Frankfurtin kautta Bordeauxiin. Kuljetus laivalle ja majoittuminen. 
Illalla nautitaan yhteiset tervetulo-cocktailit laivan henkilökunnan esittäytyessä vieraille. 

   
 
Garonne-joen alajuoksulla sijaitseva Bordeauxin kaupunki on saanut suuren osan kaupunkikaavastaan 
merkityksi UNESCO:n maailmanperintöluetteloon. Kaupunki on mukavan kokoinen ja  

kävelykadun varrelta ja kujilta löytyy lukuisia hyviä ravintoloita. 

  
2. päivä 19.4.    BORDEAUX - PAUILLAC - The Médoc 
Risteilemme kohti Pauillacia. 

Iltapäivällä mahdollisuus osallistua laivan kansainvälisiin retkiin tai tutustua kohteiseen ominpäin. 

 

 



 

 

  
3. päivä 20.4.  PAUILLAC - Gironde Estuary – BLAYE 
Risteilemme kohti Blayea, jossa mm. sijaitsee sotilasarkkitehti Vaubanin suunnittelema linnoitus ja rauniot. 
Linnoitus löytyy UNESCO:n maailmanperintöluettelosta. 
Mahdollisuus osallistua laivan retkiin tai tutustua kohteeseen ominpäin alueeseen. Illalla laivalla tanssitaan. 

   
 
4. päivä 21.4.   BLAYE(1) - LIBOURNE(1) - Saint-Emilion 
Keskiajalla Saint-Emilionin viini kuljetettiin Libournen jokisatamasta muualle keski-eurooppaan.  
Nykyäänkin viinialueestaan tunnettu Saint-Emilion kuuluu myös Unescon maailmanperintökohteisiin. 
Kaupungin keskusta on amfiteatterin muotoinen ja sen reunoilta on hienot näkymät kaupunkiin ja ympärille 
oleville viinialueille. Illalla gala-illallinen laivalla. 
 

  

5. päivä 22.4.  LIBOURNE- BORDEAUX 
Risteilemme takaisin Bordeauxiin, jossa vietämme vielä koko päivän laivan ollessa ankkurissa. 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Le_Prestre_de_Vauban
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailmanperint%C3%B6luettelo


 

 

  
6. päivä 23.4.  BORDEAUX – Helsinki 
Aamiaisen jälkeen jätämme jäähyväiset laivalle.  
Vierailemme Berglundin perheen Chateau Carsin viinitilalla, kiertelemme viiniviljelyksillä ja maistelemme 
viinejä sekä nautimme lounaan. Vierailu Chateau'lla omistajaperheen kodissa on unohtumaton kokemus 

     
Iltapäivällä kuljetus lentokentälle ja lento Frankfurtin kautta Helsinkiin, jonne saavutaan puolen yön aikaan. 

 
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 

-Risteilyisännän/emännän palvelut laivalla 

 -Gala-ilta 

-Kaikki satamamaksut 

-Verot  

-Angelika Klasin ja Seppo Hovin upeat musiikkiesitykset 

-SoileToursin matkanjohtaja mukana huolehtimassa käytännön järjestelyistä 

-Arvonlisävero 24%  

 

Risteilyn hintaan ei sisälly: muut juomat viinilistalta, shampanja, juomat retkillä tai kuljetusten aikana, matkavakuutus, 

kansainvälisen käytännön mukaiset juomarahat. 

Hinnat 

2.151 €/hlö  jaetussa kahden hengen hytissä, (pyöreä ikkuna, ei avattava) Main deck        

2.259 €/hlö  jaetussa kahden hengen hytissä, (panoramaikkuna, ei avattava) Middle deck  

2.277 €/hlö  jaetussa kahden hengen hytissä, (”ranskalainen parveke”) Upper deck     

Yhden hengen lisä +350 €  Hyttejä yhden hengen käyttöön rajoitetusti. 

Hyteissä TV, sisäpuhelin, kylpyhuone, turvalokero, ilmastointi, 220 V, Wifi 



 

 

   

MS Cyrano de Bergerac 

V. 2005 rakennettu laiva uudistettu v. 2013 

Pituus: 110 m, Leveys : 11.4 m, Hyttejä : 87 hyttiä, Matkustajia: 174. Henkilökuntaa:25 

Yleiset tilat: Lounge-Baari, jossa tanssilattia, ruokasali, pianobaari, aurinkokansi, hissi, matkamuistomyymälä. 

 

   

Lennot: 

18.4.2020 Helsinki-Frankfurt 13:50-15:25 LH849 

18.4.2020 Frankfurt-Bordeaux 16:10-17:50 LH1084  

23.4.2020 Bordeaux-Frankfurt 18:35-20:20 LH1085 

23.4.2020 Frankfurt-Helsinki 21:10-00:30 LH854 

 

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     
anne@soiletours.com   
www.soiletours.com  
Kirkkotie 116a, 02570 Siuntio  
puh. 09-4129344  
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