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Matkaohjelma; Alsace ja Champagne 11.-15.4.2018 
 
 

Päivä 1 - keskiviikko 11.4.2018 – Suomi - Zürich - Alsace  
 
Aamun liittymälennot saapuvat Helsinki-Vantaalle. Helsingistä lennämme Finnairilla klo 07.55 ja 
saavumme Zürichiin 09.40. Kentällä ovat vastassa oma linja-automme, ammattikuljettajamme sekä 
viiniasiantuntija. Jatkamme suomalaisella linja-autollamme Ranskan rajalle, jonka ylitettyämme ajamme 
pian kuuluisaa viinireittiä ”Ruote de Vins”. Pian pysähdymme Pfaffenheimin kylässä viinitilalle 
lounastamaan. Nautittuamme maittavan lounaan viineineen, on vuorossa tilaesittely sekä viinien 
maistatus, mm. erinomaisia Gewürztramineriä! Vierailun jälkeen ajamme Colmarin kaupunkiin, ja 
tutustumme Colmarin keskustaan pientä kaupunkijunaa käyttäen sillä keskusta on muuten lähes täysin 
autovapaa. Tätä kanavakaupunkia kutsutaan usein Euroopan "pikku-Venetsiaksi". Kierroksen jälkeen 
ajamme läheiseen Türckheimin pikkukylään, jossa vietämme kolme yötä upeassa 1400-1500 luvulta 
peräisin olevassa hotellissa! Ilta on vapaa. 
            

Päivä 2 - torstai 12.4. – Königsburgin linna ja Riquewihr 

 
Aamupäivällä vierailemme Königsburgin mahtavassa linnassa kierroksen muodossa. Linnavierailun 
jälkeen on vuorossa keskiaikaisen muurin ympäröimä idyllinen Riquewihrin kaupunki. Nautimme 
ensialkuun lounaaksi paikallista herkkua eli joko eräänlaista Rösti-kakkua tai Tarte Flambé sis. lasillisen 
Rieslingiä. Lounaan jälkeen on vapaata aikaa Riquewihrissä tutustua sen lukuisiin pikkupuoteihin, 
viinikellareihin, erikoiseen joulukauppaan tai vaikkapa kidutusmuseoon. Illaksi paluu hotelliin. Illallinen 
on hotellissa. 
 

Päivä 3 - perjantai 13.4. – Eguisheim ja Cremantia 

 
Tänään tutustumme viehättävään Eguisheimin kylään, ja sen kahteen eri tuottajaan. Aamupäivällä on 
vuorossa Paul Zinckin tila, joka on ehdottomasti Alsacen alueen laadukkaimpia. Viinimaistiaisten jälkeen 
on mukavasti vapaata aikaa lounastaa jossakin Eguisheimin ravintoloista. Iltapäivällä käymme Cremant-
valmistajalla ja saamme tutustua tämän ranskalaisten keskuudessa suosituimman kuohuviinin 
valmistusmenetelmään. Illaksi paluu Türckheimiin, jossa illallinen viineineen hotellin ravintolassa. 
 

Päivä 4 - lauantai 14.4. Champagne ja Epernay 

 
Aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa kohti Champagnen aluetta. Ajamme maisemissa, joissa 
viiniköynnöksiä on silmänkantamattomiin. Iltapäivällä vierailemme Epernayssa laadukkaalla tuottajalla 
maistellen tätä kuninkaitten juomaa. Epernayn kaupungissa kävelemme myöhemmin kuuluisalla 
Samppanja-kadulla. Näemme maailmankuulut merkit kuten mm. Möet & Chandon (Dom Perignon) ja 
mukaan tarttuu kenties tuliaisia. Illalla majoitumme historiallisessa Reimsin kaupungissa 
keskustahotelliin. Ilta on vapaa. 
 

Päivä 5 - sunnuntai 15.4. Taittinger ja päätöslounas ankka-tilalla 

 
Aamupäivällä tutustumme Taittingerin samppanjatuotantoon esittelyn ja maistatuksen muodossa, jonka 
jälkeen on hetki vapaata aikaa Reimsin kaupungissa. Reimsin tärkein nähtävyys on 1200-luvulta peräisin 
oleva Goottilainen katedraali. Iltapäivällä lähdemme kohti Pariisia ja Charles de Gaullen lentoasemaa. 
Matkan päätöslounas nautitaan ankka-tilalla Epernayn eteläpuolella. Finnairin lento Pariisista lähtee klo 
19.00 ja saavumme Helsinkiin 22.55. Kotimaan liittymälennot lisämaksusta. 

 
 



 
 
 
 
 
Hintaan sisältyy  

• Finnairin lennot Helsingistä (kotimaan liittymälennot edullisesti) 
• Matkat kohteessa suomalaisella linja-autolla 

• Suomalainen ammattikuljettaja 
• Suomalainen opas & viiniasiantuntija 
• 4 yötä 3 tähden hotelleissa, jaetuissa kahden hengen huoneissa 
• 4 aamiaista hotelleissa 
• 2 lounasta sis. viini ja vesi sekä 2 illallista, joista toinen sis. viini ja vesi 
• 2 viinitilavierailua sis. viinimaistiaiset 
• 1 vierailu Cremant-tuottajalla sis. maistatus 
• 2 vierailua Samppanja-tuottajalla sis. maistatukset 
• Pääsymaksu Königsburgin linnaan 
• Kaikki retket ohjelman mukaan 
• Kaikki paikalliset turistiverot ja tiemaksut ym.           

 
Lisämaksusta 

• Kotimaan liittymälennot 130 € 
• Yhden hengen huone 165 € 

 
Hintaan ei sisälly 

• Matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä peruutusturva 
 
 
Voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti on tarpeen! Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
Rokotukset: Ei tarvetta, paitsi niiden osalta jotka aina pidettävä voimassa: www.rokote.fi  
 
Matkaehdot: Erityisehtoja noudatetaan tällä matkalla: www.ingsva.fi/matkaehdot 

 
Tämän matkan peruutusmaksut tarkennettuna – ja myös sairastuessa: 
1. Peruutus tapahtuu viimeistään 61 päivää ennen lähtöä, veloitetaan toimistomaksu 60 € 
2. Jos matka peruutetaan 60-31 päivää ennen lähtöä, veloitetaan varausmaksu 150 €. 
3. Jos peruutus tapahtuu 30 päivää ennen lähtöä tai vielä tätä myöhemmin, veloitetaan 
kaikki todelliset kulut sekä lisäksi toimistomaksu 60 € 

 
Muista hankkia hyvissä ajoin matkavakuutus ja siihen kattava peruutusturva! 
 
  

http://www.rokote.fi/
http://www.ingsva.fi/matkaehdot

