
    
  

Travellers' Club Finland ry "Tähtihetkiä Seinellä” jokiristeily Amadeus Diamond 15.10.-22.10.2015 

  
Seinen risteilyllä saamme nauttia historiallisen Normandian maaseudun kauneudesta ja Pariisin lumosta.  
Tutustumme viikinkipäällikköjen ja näiden jälkeläisten historiaan. Oman aikamme kohtaamme Normandian 
rantajyrkänteillä, joilla käytiin Toisen Maailmansodan maihinnousutaistelut.  
Normandian pääkaupungissa, Rouenissa ihailemme kaunista arkkitehtuuria ja upeita goottilaisia monumentteja 
paikalla, jossa Jean d´ Arc tuomittiin roviolla poltetavaksi.  
Vietämme aikaa Monetin kotitalon viehättävissä puutarhoissa, joiden värikylläiset näkymät inspiroivat taiteilijan 
luomistyötä. Ihastelemme Aurinkokuninkaan, Versailles-linnaa.  
Näillä seuduilla vallitsevat vahvat kulinaariset perinteet, joiden perustana ovat paikalliset tuotteet, voi, kerma, 
maailmankuulut juustot sekä omenat, joista valmistetaan se paras siideri ja oikea Calvados. 
Lopuksi vietämme päivän romanttisessa Pariisissa, sen kiehtovia nähtävyyksiä kierrellen.  
 
SoileToursin tarkempi oheisohjelma julkaistaan ensi vuoden alkupuolella, kun esitysajat ja ohjelmistot julkaistaan. 
Pariisissa Illalle valinnaista ohjelmaa mm. Lido, Ooppera, l’Olympia Bruno Coquatrix. 
 
TCF isäntänä matkalla Johannes Koroma 
Risteilyn riemuissa mukana musiikkioppaana ja vähän pianonkin ääressä Seppo Hovi. 
 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot matkasta: anne@soiletours.com, 09-41 29 344. 
 
Tähtihetkiä Seinen varrella: 
*Historiallinen Normandian maihinnousurannikko 
*Rouen, 100 tornin kaupunki  ja Jean d´ Arcin muistot 
*Claude Monetin koti ja puutarha 
*Versaillesin linna 
*Viehättävät  impressionistien kaupungit Giverny, Honfleur ja Auvers sur Oise 
*Richard Leijonamielen Chateau Gaillard 
*Hurmaava Pariisi kiehtovine nähtävyyksineen 
*Halukkaille mahdollisuus risteilyn jälkeen pidentää matkaa Pariisissa. 

 

http://tcf.fi/
mailto:anne@soiletours.com


Matkaohjelma lyhyesti: 
 

1. päivä 15.10. Pariisi  Laivaan nousu klo 16.00  Laiva lähtee klo 20:00 
Saapuminen Pariisiin ja kuljetus laivaan.  Tervetulococktail ja illallinen. 
 

2. päivä 16.10. Conflans  Laiva saapuu klo 08:00  Lähtee klo 17:00  
Rauhallinen pikkukaupunki Conflans on syystä nimensä ansainnut Oisen ja Seine-jokien yhtymäkohdassa.  
Kaupunki oli ennen maan sisävesireittien keskus ja nykyisin lukuisten jokilaivojen satama.  
Mielenkiintoinen museo lähellä laituripaikkaa kertoo jokiliikenteen historiasta. 

 
 
 
 
 
  
 

Päivän retki (Soiletours oma retki) 
*Auvers sur Oise, Vincent Van Goghin viimeinen leposija sekä impressionistien innoittaja. 
Matkalla Auversiin kuljemme bussin vieminä pariymmentä km maisemissa, jotka puhuttelivat monia 
impressionisteja. Kylä on Vincent ja Theo van Goghin hautapaikka. Multimedia tekniikka opastaa meitä 
kierroksella Auversin Linnassa tutustumaan imprerssionismin mestareihin, jotka jättivät siveltimen jälkensä 
kaupungin historiaan.  Noin tunnin mittaisella kierroksella eläydymme satojen maalausten ja 1800-luvun 
pariisilaisiin tunnelmiin tuota aikaa kuvaavien visualisten tehokeinojen, ääniefektien ja musiikin saattamina 
 

3. päivä 17.10.  Rouen - Caudebeck-en-Caux       
     Laiva saapuu Roueniin klo 08:00.       Lähtee klo 12:00 
Retki 1: *Rouenin historiallinen keskusta (Soiletours oma retki) 
Teemme kävelyretken Rouenin historialliseen keskustaan. Käymme Tuomiokirkossa ja näemme täällä myös muita 
Normandian upeimpia rakennuksia. Orleansin Neitsyt, Ranskan kansallissankari Jeanne d´Arc tuomittiin täällä  
kuolemaan minkä älkeen hänet poltettiin roviolla Markkinatorilla.   

        
Roenin vanha tori   Rouenin katedraali 

  Caudebeck-en-Caux    
    Laiva saapuu Caudebeck-en-Cauxiin klo 16:00 
Laituripaikkamme Caudebec, on keskellä luonnonpuistoa sijaitseva rauhallinen pikkukaupunki. Seinen mutkaa 
reunustavat somat talot puutarhoineen. Vanhan keskustan upea nähtävyys on eräs Normandian kauneimmista 
kirkoista. Romaanistyylinen, 1400-luvun rakennus on koristeltu erittäin taidokkaasti kalkkikiveen tehdyin 
kaiverruksin. Kaupungin nimi periytyy viikinkien ajoilta. Muinaistanskaksi (ja norjaksi) kylmäpuro  =  kaldr bekk. 
     Laiva on laiturissa yön yli.         

http://www.lueftner-cruises.com/en/cruises/reise/lc-paris-the-river-seine-2015.html?no_cache=1
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
http://www.lueftner-cruises.com/en/cruises/reise/lc-paris-the-river-seine-2015.html?no_cache=1
http://www.lueftner-cruises.com/en/cruises/reise/lc-paris-the-river-seine-2015.html?no_cache=1
http://www.lueftner-cruises.com/en/cruises/reise/lc-paris-the-river-seine-2015.html?no_cache=1


Retki 2: *Luostareiden tie  
Luostareiden tie on osa Normandian loistavaa keskiaikaista historiaa. Seinen romanttisia, mutkittelevia rantoja 
reunustavat arkkitehtoniset jalokivet: kirkot, linnat ja luostarit. Aikoinaan tällä alueella toimi yli sata luostaria. 
Bussi vie meidät Luostareiden tielle, jonka varrella lyhyen ajomatkan päässä kohteemme sijaitsevat.  Victor Hugo 
kuvasi St. Wandrilleen ja Jumiègesiin luostarin raunioita Ranskan kauneimmiksi. Molemmat kuuuluivat 
merovingien heimon ajan tärkeimpiin luostareihin, jotka myöhemmin olivat paikallishallitsijoiden omistuksessa. 

4. päivä 18.10. Caudebec-en-Caux 

 

Etretatin kylä ja kalkkikikallioita 
 
Retki 1. *Kävelyretki, Etretatin Kylä ja kalkkikallioita 
Etretat tunnetaan valkoisten kalliorantojensa kauneudesta. Kylä on nykyäänkin seudun suosituimpia 
matkailukohteita. 
Kalliopolun avaamista hämmästyttävistä maisemista retkemme jatkuu Etretatin keskustaan. Vanhasta 
kalastajakylästä tuli suosittu rantaloma kohde jo 1800-luvulla.  
Tämän vetovoiman tuoman kävijäjoukon kermana olivat lukuisat tunnetut taidemaalarit ja kirjailijat.  
 

             
Honfleurin satama-allas        Honfleurin impressionisteja 
 
 
 
 
 
 

http://www.lueftner-cruises.com/en/cruises/reise/lc-paris-the-river-seine-2015.html?no_cache=1


     Laiva on laiturissa yön yli. 
Retki 2. (Soiletours oma retki) 

*Honfleur, "Normandian Helmi", on rannikon parhaiten säilynyt vanha satamakaupunki, jonka viehätysvoima on 
vastustamaton. Meren läheisyys ja Seinen suiston vaihteleva valo inspiroivat monia taiteilijoita nykypäivänäkin. 
Kävely historiallisilla, maalauksellisilla kujilla muistuttaa meitä entisten aikojen merimiehistä, taidemaalareista ja 
muusikoistakin. Kaupungin nähtävyyksiä ovat mm vanha satama, entiset suolamakasiinit ja laivanrakentajien 
pystyttämä, puukaarin holvattu Pyhän Katariinan Kirkko.  
  

5. päivä 19.10.  Caudebec-en-Caux                 Laiva lähtee klo 19:00 
 

 
Normandian maihinnousurannikko 
 
Päivän retket: 
Retki 1. *Kokopäiväretki Normandian maihinnousurannikolle, sisältäen lounaan.                            
Aamiaisen jälkeen aloitamme kokopäiväretken historialliselle Normandin rannikolle. Täällä näemme Toisen 
Maailmansoden merkittäviä taistelupaikkoja sekä muistomerkkejä kuten: Omaha Beach,Point du Hoc, 
Arromanches ja amerikkalainen sotilashautausmaa Collevillessä. Retken aikana nautimme lounaan. 

 

        
UNESCON suojelema Bayeux’n seinävaate                                                         Calvados VSOP 

 
 
 

http://www.lueftner-cruises.com/en/cruises/reise/lc-paris-the-river-seine-2015.html?no_cache=1


Retki 2. (Soiletours oma retki) 
Kokopäiväretki kiehtovaan Normandiaan: Bayeux, Caen sekä Pont l’évêque 
Normandian retkellä tutustumme seutuun, jolle antavat leimaa ristikkorakenteiset talot, rehevät laitumet ja 
omenapuutarhat. Täällä vallitsevat vahvat kulinaariset perinteet, joiden perustana ovat paikalliset tuotteet, voi, kerma, 
maailmankuulut juustot sekä omenat, joista valmistetaan se paras siideri ja oikea Calvados. Paikallisia maamerkkejä ovat 
Caen ja Bayeux, joiden nimet jäivät lähtemättömästi historiaan Normandian Herttuan Wilhelm Valloittajan vaikutuksesta.  
 

Ensimmäinen kohteemme on Bayeux’n kaupunki, joka oli ensimmäinen liittoutuneiden vapauttama kaupunki ja vain päivää 
myöhemmin kuin maihinnousu alkoi, joten se on erittäin hyvin säilynyt.  Goottilainen katedraali hallitsee ns. vanhaa 
kaupunkia, jossa on paljon keski- ja renessanssiajan rakennuksia.  Kaupungin kallein aarre on UNESCON suojelema Bayeux’n 
seinävaate, joka  kertoo kuvasarjojen avulla vuosien 1064 ja 1066 välisistä tapahtumista Englannin ja Ranskan historiassa. 
Erityisesti kudos kertoo vuonna 1066 tapahtuneesta Englannin valloituksesta sekä Hastingsin taistelusta. Kuviointi on tehty 
kirjomalla värillisellä villalangalla 73 metriä pitkälle pellavakankaalle. Seinävaate koostuu kuvaelmasarjoista ja se on 
korkeudeltaan noin 50 senttiä. Jotkut näkevätkin seinävaatteen tavassa kuvata tapahtumia esikuvan sarjakuville.  Kaikkiaan 
siinä esitetään 626 henkilöä. Ajan vaatetus, haarniskat, vaunut ja veneet on kuvattu yksityiskohtaisesti ja realistisesti. 
Audiovisuaalinen opastus selittää kuvasarjojen tapahtumat tarkasti. 

Retkemme seuraava kohde on Caen. Kaupungin 1000-vuotiseen historiaan sisältyvät Wilhelm valloittaja sekä Normandian 
maihinnousu. Kaupungin arkkitehtuuri on Normandia helmiä ja linnoitus on Euroopan suurin, symboli Wilhelmin ja Matildan 
rakkaudesta? Wilhelm perusti tänne munkkiluostarin hyvityksenä avioitumisestaan serkkunsa Matildan kanssa. Wilhelm on 
haudattu luostarin kirkkoon.  Caenin tuhoutui maihinnousun aikana melkein täydellisesti, mutta on rakennettu entistä 
ehommaksi Caenissa teemme tutustumiskierroksen, jonka aikana kartoitamme kaupungin tärkeimmät nähtävyydet.   

Normandia on myös tunnettu hyvästä ruoastaan ja koska se on ennen kaikkea maidon, kerman, voin ja juustojen 
tuottajamaakunta, niin mikäpä olisi luonnollisempaa kuin vierailla maatalossa, joka tuottaa kaikkia näitä sekä lisäksi vielä 
mitä erinomaisinta siideriä  Majatalon viehätys perustuu siihen, että kaikki tehdään itse oman perheen kesken ja suurin osa 
raaka-aineista tulee myös omalta tilalta. 

Jatkamme matkaamme ja seuraamme hetken aikaa pieniä, valtateiltä syrjässä olevia pikkuteitä, joiden varsilla on runsaasti 
hyvin hoidettuja, kukkaistutusten ja omenapuiden ympäröimiä normandialaisia maataloja.  Saavumme seuraavaan käynti 
kohteeseemme Pont l’évêquee, joka on kuuluisa juustoistaan ja ristikkorakenteisista taloistaan. Retkemme lopuksi 
pistäydymme paikalliseen tislaamoon, missä valmistetaan erästä maakunnan erikoistuotetta Calvadosta. Se on siideristä 
valmistettua vahvaa, lähinnä konjakin tapaista juomaa, jolle on tyypillistä hieno omenantuoksuinen aromi.  Omenasta 
puristettu siideri tislataan kahteen kertaan ja sen jälkeen varastoidaan tammitynnyreihin.  Käyntimme yhteydessä meille 
kerrotaan tarkemmin tästä menetelmästä ja meillä on myös mahdollisuus maistella sekä ostaa heidän tuotteitaan. 
Oma lounas retkipäivän aikana SoileTours asiakkaille. 

 

6. päivä 20.10. Les   Andelys  Laiva saapuu klo 08:00  Lähtee klo 09:00  

                                   
Richard Leijonamielen linnoitus                                                                             Claude Monet  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Hastingsin_taistelu
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kirjonta
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sarjakuva
http://www.lueftner-cruises.com/en/cruises/reise/lc-paris-the-river-seine-2015.html?no_cache=1


   
Retki 1. (Soiletours oma retki) 

*Richard Leijonamielen linnoitus, Givernyn kylä  ja Claude Monet'n kotitalo  
Château Gaillard on Richard Leijonamielen 1196 rakennuttama keskiaikaisen arkkitehtuurin mestariluomus.   
Täältä avautuvat mitä upeimmat näkymät joelle ja ympäröivään maaseutuun. 
Claude Monet eli Givernyn kaupungissa vuosina 1883-1926 . Käymme taiteilijan kotitalossa ja tutustumme 
puutarhaan, joka on silmiä hyväilevä lampineen ja kaarisiltoineen.  
 

         
Claude Monet'n puutarha   Ruokasali Monet'n talossa 

 
Vernon    Laiva saapuu klo 11:30  Lähtee klo 13:30  
Huomioiden laivan lähtöajan laivalle jäävät saattavat aikataulun sallimissa puitteissa käväistä kaupungissa ja 
nähdä Maison du Temps Jadisin, joka on Vernonin vanhin talo. Kaupungin kirkko on rakennettu 1000-luvulla. 
 
Retki 2. (Soiletours oma retki) 
*Aurinkokuninkaan Versailles 
Ranskan Vallankumoukseen saakka oli Versaillesin Palatsi tuhlailevan mahtipontinen rakennustaiteellinen ylistys 
Ranskan Kuninkaan ehdottomalle yksinvallalle. Oppaamme vie meidät kunikaallisiin yksityitiloihin, Peilisalin 
häikäisevään loistoon ja kiehtoviin puutarhoihin. Opimme paljon seikoista, jotka muunsivat pikku linnan Suuren 
Hallitsijan edustusasunnoksi.  

    
Aurinkokuninkaan Versailles 
 
Poissy    Laiva saapuu klo 19:00  Lähtee klo 20:00  
Retkeläiset nousevat laivaan klo 19:30. 
 
 

http://www.lueftner-cruises.com/en/cruises/reise/lc-paris-the-river-seine-2015.html?no_cache=1
http://www.lueftner-cruises.com/en/cruises/reise/lc-paris-the-river-seine-2015.html?no_cache=1


7. päivä 21.10. Pariisi  Laiva saapuu klo 08:00  
Päivän Pariisissa voi viettää tutustumalla kiehtovaan kaupunkiin omatoimisesti tai osallistua vaihtoehtoisiin, 
monipuolisiin retkiin. Tarjolla on; 
*Pariisin kiertoajelu, * Retki  Louvren Museoon, * Retki Pariisin aristokraattien alueelle, Le Maraisiin,  
*IItaristeily ” Pariisin valoissa”,  (La Marasin retki on varattavissa vain laivalla).   
* Kävelyretki Montmartren taiteilijakylässä (Soiletours oma retki) 

 

 
     Laiva on laiturissa yön yli.  

                                                                                                         
 
8. päivä 22.10.  Pariisi 
Nousemme laivasta aamiaisen jälkeen. Klo 12:20 paluu lennolla lähteville kuljetus  
lentokentälle aamiaisen jälkeen.  
Iltalennolla palaaville päivän oheisohjelma julkaistaan ensi vuoden alkupuolella. 
Meillä on bussi käytettävissä koko päivän aina lentokentälle menoon saakka.   
 
Lennot, Finnair 
Meno 15.10.2015 Helsinki – Pariisi  12:15-14:20, paluu 22.10.2015 Pariisi-Helsinki  19:00-22:55 tai   
Meno 15.10.2015 Helsinki – Pariisi   09:25-11:30, paluu 22.10.2015 Pariisi-Helsinki 12:20-16:15   
 
Jos haluaa valita ennakkoon lentoaikataulun, tulee se ilmoittaa varauksen yhteydessä. 
Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lennot tulee lentää yllä olevan aikataulun mukaisesti. 
 

Ruokasali                       Salonki 

             
 
 

http://www.lueftner-cruises.com/en/cruises/reise/lc-paris-the-river-seine-2015.html?no_cache=1
http://www.lueftner-cruises.com/en/cruises/reise/lc-paris-the-river-seine-2015.html?no_cache=1


 
 
 
Tietoa laivasta: 
rakennettu: 2009   Nopeus 25 km/h   Hytit/sviitit: 62/12 

Pituus: 110 m   Syväys: 1,30 m   Tonnisto: 1.566 t 

Leveys: 11,40 m   
  

  Miehistö app. 40 

 
 
Hytit ja laiva: 
Amadeus Diamond on n 2009 rakennettu, 4-tähden jokiristeilijä, joka tarjoaa rentoa ylellisyyttä yhdistettynä 
ammattitaitoisella palvelulla ja vieraanvaraisuudella. Ikkunalliset hytit ja sviitit on varustettu kaikilla mukavuuksilla.  
Hyteissä on 2 vuodetta, jotka saaparivuoteeksi tai kahdeksi erilliseksi vuoteeksi.  
Mozart- ja Straus kannen hyteissä isot avattavat lasiovet / “Ranskalainen parveke”.   
Hyttien koko n. 15m2. Hayden-kannen hyteissä pienempi ikkuna (ei avattava), koko 15m2 
2 kpl yhden hengen hyttejä Hayden kannella. 12 Amadeus-sviittiä, koko 22 m2, isot avattavat lasiovet / “Ranskalainen parveke”.      
 
Savuton laiva, tupakointi sallittu ainoastaan aurinkokannella. 
Laivalla  kuntohuone, kauneusaslonki (hieronta), kampaaja , matkamuistomyymälä ja baari aurinkokannella. 
Lüftner Cruises on saanut "Green Globe" maininnan ekologisista toimenpiteistä aluksella. 
 
Ms Amadeaus Diamond  

 
Baari 

 
Kuntosali      Sisääntuloaula 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

    
 
 
 
 
 Hytit 15 m2  (161 sq.ft)       Amadeus Sviitti 22m2  (236 sq.ft) 

                                        
  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Muuta: 
Varaamme mahdollisuuden aikataulumuutoksiin, jotka johtuvat veden korkeuden ja säänvaihteluista, sekä laituripaikoista. 
Kävelyreiteillä on monasti epätasaisia, mukulakivettyjä teitä ja niillä saattaa olla portaita.  

 

 

Matkan hintaan sisältyy 
 

 *Lennot turistiluokassa  

 *Lentokenttäkuljetukset  

 *Oma lähtöselvitys Helsingissä  

 *7-yön risteily valitussa hyttiluokassa  

 *Täysihoito laivalla, sis.aamiaisen, lounaan, iltapäivän kahvi/teetarjoilun, illallisen ja iltapalan  

 *Laivalla lounaalla ja illallisella viini, olut ja virvoitusjuomat, aterioilla kahvi/teetarjoilu  

 *24 t. kahviautomaatti 

 *Risteilyllä Tervetulococktailit, kapteenin Gala-illallinen ja miehistön show  

 *Laivan viihdetarjonta  

 *Päivittäiset musiikkiesitykset laivalla  

 *Risteilypäällikön palvelut koko risteilyn ajan  

 *Satamamaksut- ja verot  

 *Suomalaisten matkanjohtajien palvelut koko matkan ajan 

 *Arvonlisävero 
 

Hintaan ei sisälly: Retket, muut juomat, kansainvälisen käytännönmukaiset juomarahat ja matkavakuutus. 
 

(Soiletours oma retki) - merkillä mainituissa kohteissa meillä on oma bussi varattuna vain SoileToursin asiakkaille,  
jossa mukana suomenkielinen Ranskan asiantuntijaopas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matkan hinta: 

 

 
 

    
 

 
 
Vastuullinen varustamo LÜFTNER CRUISES  
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä Kuvi 40/89/MjMvU  
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995  
Kirkkotie 116a, 02570 Siuntio, puh. 09-41 29 344, www.soiletours.com , soile@soiletours.com 

2.572 €/hlö C-1 luokassa 2 erillistä vuodetta tai parivuode, 
sijainti Haydn-kannella, pieni ikkuna, (ei avattava) 
  

 

2.968 €/hlö B-1 luokassa 2 erillistä vuodetta tai parivuode, 
sijainti Straus-kannella, ”ranskalainen parveke”   
 

3.192 €/hlö A-1 luokassa 2 erillistä vuodetta tai parivuode, 
sijainti Mozart-kannella, ”ranskalainen parveke” 
  
 

 3.812 €/hlö Suite - luokassa 2 erillistä vuodetta tai parivuode, 
kylpyamme, sijainti Mozart-kannella, ”ranskalainen parveke”  x€/hlö 

 

2.772 €/hlö C-EK-luokassa yhden hengen hytti, sijainti 

Haydn-kannella, pieni ikkuna, (ei avattava)   

mailto:soile@soiletours.com

