
 

 

 TCF – 6 päivän matka  
Loiren lumoavat linnat  4-9.5.2017 
 
To 4.5.2017  Päivä 1 Pariisi-Tours 
 

Tulo Pariisin lentokentälle jossa virallinen paikallisopas vastaanottaa ryhmän. Opas johdattaa ryhmän bussiin.  
Ajo Toursin kaupunkiin, jonne on reilun neljän tunnin ajomatka. Matkan varrella pysähdytään tauolle Chartresiin, 
jonka aikana voi nauttia kahvia ja välipalaa. Täällä on myös upea katedraali, joka on Unescon maailmanperintökohde.  
Tulo Toursiin n. klo 17:00, majoittuminen hotelliin ja lyhyt kävelykierros oppaan kanssa kaupungilla.  
Yhteinen illallinen klo 19:30. 
 

Tours on n. 140 000 asukkaan kaupunki keski-Ranskanssa keskellä Loiren laakson kuuluisien linnojen ja makoisien 
viinien seutua noin kolmen tunnin ajomatkan päässä Pariisista. Kaupunki on sekoitus vanhaa ja uutta, charmikkainta 
puolta monen mielestä edustaa sen historiallinen keskusta ja vanha kaupunki - "Vieux Tours". Nähtävyyksiä esim. 
historiallinen Saint-Gatienin katedraali, kuninkaanlinna, arkkipiispojen palatsi ja Saint-Martinin basilika.  

 
 

Pe 5.5.2017 Päivä 2 – Puutarhat ja linnat 
 

Aamiaisen jälkeen noustaan bussiin ja ajetaan puolen tunnin matka Villandryn linnaan, jonka ylpeys ovat sen puutarhat.  

 
Villandryn linna, Château de Villandry, on ympäröity renessanssipuutarhalla, joka on sommiteltu suihkulähtein ja kanavin 
geometrisesti täydelliseksi kokonaisuudeksi. Vesipuutarhan suuri peilipintainen lammikko kerää vettä suihkulähteille ja 
puutarhan kasteluun. Koristepuutarha on jaettu kolmeen eri teemaan ; yksi osa on omistettu rakkaudelle, toinen musiikille 
ja kolmas aromaattisille lääkekasveille ja –yrteille. Alimmalla tasolla, joka käsittää noin 12500 m², kasvaa koristeellinen 
vihannespuutarha. Se istutetaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. 
 
Päivän aikana lounas. 
 



 

 

Villandryn linnan puutarhoissa kuluu tovi jos toinenkin, 
kunnes matkaa jatketaan Loiren –joen varrelle Langeaisin 
komeaan linnaan. Château de Langeais on rakennettu 
1400 -luvun puolessa välissä ja siellä on yksi Loiren 
laakson komeimmista huonekalu- ja 
seinävaatekokoelmista.  
Vierailun päätteeksi kuullaan vielä seudun viininviljelystä ja 
maistellaan viiniä linnan juhlasalissa.  
 
Linnavierailun jälkeen paluu Toursiin, jossa ilta omaa aikaa. 
 

La 6.5.2017 Päivä 3 – Torielämää, linna- ja viinitilavierailu  
Aamiainen hotellilla. 
Aamulla/aamupäivällä torielämää. 
 
Iltapäivällä ajetaan Azay-le-Rideaun kylään, jonka linna on yksi Loiren laakson mahtavimpia. Se on parhaillaan 
valtavan restaurointioperaation alla jonka aikana uudistetaan sen ulkokatto ja runkorakenteet, sekä kunnostetaan 
veistokset ja restauroidaan tornikoristeet. Aikataulun mukaan kunnostustyöt saadaan päätökseen huhtikuussa 2017 
minkä jälkeen vierailijat pääsevät ihailemaan entistäkin upeampaa monumenttia.  

 
Kirjailija Balzac kuvaili tätä linnaa timantiksi josta heijastuu Indre joki. Château d’Azay le Rideau on myös yksi Loiren Laakson 
kuuluisimmista linnoista. Se on rakennettu osittain Indre-joen päälle ja sitä ympäröi seesteinen  maisemapuutarha. Linnan 
salongit ja kuninkaalliset huoneistot ovat koristeltu ylellisesti ja sen rikkauksiin kuuluu veistoksia, medaljonkeja, 1500 ja 
1600 luvun seinävaatteita,maalauksia, mahtavia takkoja, lyijyikkunamaalauksia. 
 
Viinitilavierailu ja maistajaiset Château de l'Aulée : http://www.laulee.com/the-wines/awards/?lang=en  
Yhteinen illallinen. 
 

Su 7.5.2017 Päivä 4 - Linnasta linnaan 
Aamiainen hotellissa, minkä jälkeen ajetaan Chisseaux’n kylään yhteen Loiren laakson komeimmista ja 
tunnetuimmista linnoista– Château de Chenonceau.   

 



 

 

Chenonceaun satumaisen kaunis linna on rakennettu Cher-joen ylle 1500 –luvun alussa. Chenonceauta 
kutsutaan naisten linnaksi sillä neljän vuosisadan ajan eri kuninkaiden aviopuolisot ja mielitietyt ovat asuneet 
täällä ja jättäneet jälkensä linnan arkkitehtuuriin. Esimerkiksi Henrik II puoliso Poitiersin Diane laitatti sinne linnaa 

ja joenlaitaa kaunistuttavan suuren puiston. Nykyisin linna on 
yksityisomistuksessa ja täysin sisustettu. Siellä on huomattava 
kokoelma renessanssiaikaisia huonekaluja ja 1500- 1600- luvun 
seinävaatteita sekä maalauksia. 
 
Oleellinen osa Chenonceaun linnaa ovat myös sen mahtavat, 
suuren ranskalaisen perinteen mukaiset puutarhat joissa 
kukkii noin 130000 kukkaa ja kasvia. Poitiersin Dianen ja 
Katariina de' Medicin nimeä kantavat puutarhat upeine 
kukkaistutuksineen ja pensasaitoineen, Katariinan labyrintti, 
Viherpuutarha vajoisine puineen sekä kukkatarha jossa linnan 

floristit kasvattavat linnan koristeluun tarkoitettuja kukkia, ovat ehdoton osa Chenonceaun linnaa. Kukka-
ateljeeseen voi astua sisään tutustumaan floristien työhön.  
 
Lounaan jälkeen matka jatkuu Amboisen kaupunkiin.  
Amboise on kuninkaallinen kaupunki Ranskan pisimmän joen, Loiren, rannalla 
samaisen joen nimeä kantavan laakson sydämessä. Täällä ovat asuneet mm. 
kuningas Frans I ja Leonard da Vinci, ja nykyisin kaupungissa on noin 12 000 
asukasta. Siellä voi nauttia vanhan kaupungin tunnelmasta kiemurtelevine 
kujineen ja houkuttelevine putiikkeineen sekä ravintoloineen. Lisäksi kaupungissa 
on vierailtavana kaksi mielenkiintoista linnaa : Château Royal d'Amboise ja lähellä 
sijaitseva Château du Clos Lucé.  
 
Tustumme Kuninkaalliseen linnaan, Château Royal d’Amboise : 
Linna, on aikoinaan ollut yli viisinkertainen kooltaan. Sotien aiheuttamien tuhojen ja varojen puutteen vuoksi tämä 
goottilaista tyyliä edustava linna on kutistunut vuosien saatossa. 1400-luvulla Kaarle VIII päätti muuttaa 
lapsuudenlinnansa mahtipontiseksi palatsiksi, juhlistaakseen avioitumistaan Anne de Bretagnen kanssa. Kaarle lisäsi 
linnaan goottilaisen siiven, josta aukesivat näkymät suoraan joelle. Linnaa ovat sittemmin kohentaneet makunsa 
mukaiseksi niin Louis XII, Henrik II kuin Frans II. Tänä päivänä linna on merkittävä vierailukohde kaupungissa, tosin suuri 
osa tiloista on sisustamattomia. Vierailun päätteeksi kannattaa haukata happea linnan näköalapuutarhassa.  
 

Linnavierailun jälkeen paluu Toursiin. 
Yhteinen illallinen. 
 

Ma 8.5.2017 Päivä 4 – Linnoja ja taidetta 
 

Aamiaisen jälkeen lähdetään noin tunnin mittaiselle ajomatkalle kohteena Indre -joen laaksossa sijaitsevan Lochesin 
kylän mahtava keskiaikaisen sydäntornin ja kuninkaallisen asunnon muodostama linnoitettu pieni "kaupunki".  

 
La Cité Royale de Loches on yksi Ranskan kauneimmista linnoitetuista kylistä. Sen 1000 -luvun alussa rakennettu 
36 metriä korkea sydäntorni on yksi aikansa parhaiten säilyneistä ja edustaa aikansa sota-arkkitehtuuria 
parhaimmillaan. Kuninkaanlinna puolestaan on upea näyte ranskalaisesta esirenessanssista ja goottilaisen tyylin 



 

 

huipentumasta. Siellä ovat asustaneet muiden muassa kuuluisuudet kuten Orleansin Neitsyt Jeanne d'Arc sekä 
Anna Bretagnelainen. Linnan eri saleihin ja huoneisiin on järjestetty heille kuten myös muille entisille asukkaille 
omistettuja näyttelyitä, sieltä löytyy aikakautensa kalusteita, seinävaatteita, aseita ja tauluja. Linnakylään kuuluu 
myös 700 m² laajuinen, mielenkiintoinen keskiaikainen puutarha joka jakautuu lääke-, hyöty- sekä väri- ja 
tuoksupuutarhaan.  
Matkan varrella nautitaan lounas. 
 

Seuraavaksi tutustutaan Rivaun pieneen, mielenkiintoiseen linnaan: 

 
Château de Rivau linna on ainutlaatuinen yhdistelmä keskiaikaa ja renessanssia. Se on rakennettu 1420, mutta 
pihapiirissä olevat tallirakennukset on rakennettu myöhemmin 1510. Omistajaperhe on säilyttänyt linnan 
alkuperäisen ilmeen ja siellä on paljon huonekaluja esineitä keskiajalta ja renessanssilta. Lisäksi linnaan on 
asennettu äänentoistojärjestelmä joka ilahduttaa niin aikuista kuin lastakin: kavioiden kopse mukulakivillä, 
lordien, linnanneitojen sekä trubaduudien äänet johdattavat vierailijan keskiaikaiseen tunnelmaan. 
 

Tutustumisen arvoiset ovat myös Rivaun hienot puutarhat, josta löytyy taideteoksia, jopa 450 eri ruusulajia ja 
vaikkapa keittiöpuutarha jonka antimia puutarhassa sijaitseva ravintola tarjoaa. Elokuussa puutarhassa kukkivat 
etenkin daaliat ja hyötypuutarhan kasvit. 
 

Paluu Toursiin.   
Illalla yhteinen illallinen. 

 
Ti 9.5.2017 Päivä 5 – Linnasta Pariisiin 
 

Aamiaisen jälkeen lähtö hotellista.  Noin tunnin ajomatkan päässä Toursista pysähdytään vielä tutustumaan yhteen linnaan: 
Château de Chambord on Loiren laakson suurin linna, jonka rakennustyöt aloitti François I saavuttuaan takaisin Italiasta. 
Tämä renessanssilinna käsittää 440 huonetta, 365 ikkunaa ja 83 portaikkoa. Suurin ylpeys ovat Leonardo da Vincin käsialaa 
olevat kaksoiskierreportaat keskellä linnaa, ne ovat niin leveät että ylös voi ratsastaa hevosella! Linna ei ole kalustettu 
mutta sitä ympäröivät 5500 hehtaarin metsästysmaat  ja 32 km pitkä kivimuuri. 

 
Päivän aikana nautitaan lounas. 
Lounaan jälkeen ajetaan Pariisin lentokentälle, jonne saavutaan n. kello 17:00. Iltalento Helsinkiin.  

 



 

 

 
Majoitus  
Oceania L'Univers Hotel Tours 4**** 
5 Boulevard Heurteloup, 37100 TOURS 

 
Historiallinen jo 1800-luvun puolivälissä avattu neljän tähden hotelli Toursin keskustassa lähellä rautatieasemaa 
800 m. Toursin ihastuttavasta Vanhasta Kaupungista. Hotellin huoneet on kauttaaltaan peruskorjattu, ja yleistilojen 
peruskorjaus saadaan loppuun kesään 2016 mennessä. 91 huonetta, ravintola, baari, kokoustilat, business corner ja 
yksityinen parkkipaikka (maksullinen). Huoneissa on parkettilattia, taulut-TV, puhelin, maksuton Wi-Fi ja 
kylpyhuoneessa hiustenkuivaaja. Mannermainen buffet -aamiainen on tarjolla hotellin ravintolassa kello 06:30-10:00.  
 
Lennot Finnair  
Meno 4.5.2017 Helsinki-Pariisi 07:35-09:40  
Paluu  9.5.2017  Pariisi-Helsinki 19:00-22:55 
 

Matkan  hinta: 2.241  €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa 
 
Hinta sisältää:  
-Lennot turistiluokassa 
-Kuljetukset (Oma bussi ryhmällä 6 päivän ajan) 
-Lentokenttäkuljetukset  
-Vesipullo/hlö bussissa 
-5-yön majoitus 4-tähden hotellissa 2h tai 1h hengen huoneissa  
-Aamiainen päivittäin (Mannermainen buffee)  
-Ateriat (8 ateriaa, 4 x illallinen (3 ruokalajia) ja 4 x lounas (2 ruokalajia) sekä ruokajuomia) 
-Virallisen suomenkielisen oppaan palvelut 5 päivän ajan 
-Arvonlisävero 
-Vierailujen (10 kpl) pääsy- ja varausmaksut 
·        Château de Villandry puutarhat 

·        Château de Langeais 
·        Château d'Azay-le-Rideau 
·        Château de l’Aulée 
·        Château d'Amboise 
·        Le Clos Lucé 
·        Château de Chenonceau 
·        Cité Royal de Loches 
·        Château de Riveau 
·        Château de Chambord 

 
Yleistä:Matkan hinta edellyttää min. 25 lähtijää. 
ns. lähtökirje ja e-lentoliput lähetetään kotiin noin 1 kk ennen matkan alkua.  
Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen liitteenä. Ohjelma sitoumuksetta.   
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä SoileTours Oy  
Kirkkotie 116a, 02570 Siuntio     puh. 09-4129344   
www.soiletours.com  anne@soiletours.com   
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä Kuvi 40/89/MjMvU 
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995 

 

http://www.soiletours.com/

