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Charente-Maritime 
Juhlamatka Ranskan länsirannikolle 

18.–24.9.2022 

 

Tervetuloa Helsingin ranskalais-suomalaisen yhdistyksen 130-vuotisjuhlamatkalle Ranskaan, 
Atlantin aurinkoiselle rannikkoalueelle! Tämä matka on verraton tilaisuus tulla tuntemaan 
Charente-Maritime eli merenpuoleisen Charenten departementti, jonka pääkaupunki on 
”kaunis ja kapinallinen” La Rochelle. 

Majoitumme koko viikoksi viehättävään merenrantahotelliin, josta käsin tutustumme 
monipuolisesti ympäristöön, alueen historiaan sekä sen huikeisiin nähtävyyksiin. Ohjelma on 
runsas, mutta myös omaa vapaa-aikaa jää käyttöön sopivasti. 

Juhlamatkan hengessä tärkeässä osassa on paikallinen gastronomia, johon perehdymme 
monilla yhteisillä aterioilla. Vietämme myös erityisen juhlaillan ranskalaisten Suomen 
ystävien seurassa. Matkaan osallistuminen ei edellytä ranskan taitoa, mutta kielestä pääsee 
nauttimaan ja halutessaan sitä myös käyttämään. 

Matkalla on mukana Helsingin ”Cerclen” puheenjohtaja, Ylen pitkäaikainen toimittaja Sini 
Sovijärvi. Matkanjohtajana, tulkkina ja emäntänä toimii seudulle kotiutunut ja matkan 
ideoinut Taina Pierrier. 
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MATKAOHJELMA 

 

18.9. sunnuntai ǀ Gironden pohjoispuolta Talmontin kautta Atlantin rantaan (A, L) 

Sini Sovijärvi matkustaa ryhmän kanssa Helsingistä asti, Taina Pierrier tulee matkalaisia vastaan 
Bordeaux’n lentokentälle. Ajamme tilausbussillamme suoraan Charente-Maritimen alueelle, 
Gironde-joen oikealle rannalle, missä nautimme muhkean sunnuntailounaan. Ranskalaiseen tapaan 
teemme ”ruoansulatuskävelyn” (une promenade digestive) läheisessä Talmont-sur-Gironden 
keskiaikaisessa kylässä, jonka kuuluisa romaaninen kirkko kohoaa suoraan joen rannasta. Iltapäivän 
lopuksi jatkamme matkaa kohti Atlantin rantaa ja bussissa on hyvä hetki ottaa vaikka pienet torkut. 

Majoitumme Ronce-les-Bainsissa sijaitsevaan viehättävään perhehotelliin Le Grand Châlet, jonka 
terassilla voi virkistäytyä uima-altaassa tai astua suoraan hiekkarannalle ja pulahtaa meriuinnille. 
Reilun asettautumistauon jälkeen nautimme tervetuliaisaperitiivin hotellin ravintolassa, josta 
avautuu näköala merelle. 

19.9. maanantai ǀ Château d’Oléron, suola-altaat ja La Seudre -joki (A, L, I) 

Ylitämme kolme kilometriä pitkän sillan mantereelta Oléronin saaren eteläpuolelle. Tutustumme 
saaren historiallisesti tärkeimpään kylään, jota kutsutaan kirjaimellisesti ”Oléronin linnaksi”, Le 
Château d’Oléron. Kylän historia on yhteisen viikkomme johdanto rannikkoalueen eri vaiheisiin: 
roomalaista sotilastukikohtaa (castrum) seurasi Akvitanian herttuoiden keskiaikainen linnoitus, joka 
tuhoutui 1500-luvun uskonsotien taisteluissa. 1600-luvulla nimenkärki linnoitettiin suojelemaan 
mantereen puolella olevaa Charente-joen suistoa ja sen varrella olevaa Rochefortin kaupunkia. Kylän 
satama on edelleen vilkas osterisatama. 

Lounastamme osterinkasvattajan pikkupuodissa, missä maistelemme monituisia paikallisia herkkuja. 
Sitten perehdymme alueen ”valkoisen kullan” eli merisuolan perinteiseen valmistustapaan 
opastetulla kierroksella suola-altailla. Näin valmistivat suolaa jo muinaiset roomalaiset näissä 
laakeissa maisemissa, missä on suola-altaille ideaalit olosuhteet: merivettä, auringonpaistetta ja 
tuulta. 

Iltapäivän lopuksi pidetään reilu tauko hotellilla. Päivälliseksi nautimme sinisimpukoita paikalliseen 
tapaan valmistettuina La Trembladen osterisatamassa, La Seudre -joen rannalla 
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20.9. tiistai ǀ Rochefort, Charente-joki ja Brouagen marskimaa (A, L, I) 

Tutustumme Charente-joen varrella olevaan Rochefortin kaupunkiin. Aloitamme Colbert-aukiolta, 
missä tanssivat Catherine Deneuve ja Gene Kelly musikaalin Rochefortin tytöt kuvauksissa vuonna 
1967. Jatkamme pitkin joen rantaa ihastellen Rochefortin kuninkaallisen sotalaivatelakan vaikuttavia 
Aurinkokuninkaan aikaisia rakennuksia kuten 374-metristä köysitehdasta. Ylitämme Charente-joen 
vuonna 1900 rakennetulla kuljetussillalla. Tämä kaksi vuotta sitten restauroitu teräsrakenteinen Pont 
Transbordeur on Ranskan ainoa jäljellä oleva kuljetussilta. 

Palaamme hotellille Brouagen marskimaan poikki, jota iltapäivällä lähdemme tähyilemään vielä 
tarkemmin eri puolilta. Sitä ennen syömme eväslounaan ja pidämme kunnon tauon. Käymme 
katsomassa 1000-luvulla rakennettua jylhää Brouen tornia ja Saint-Sorninin ihastuttavaa 
keskiaikaista pikkukylää. Tutustumme Ranskan huomattavimpiin historiallisiin kohteisiin luokitellun 
Brouagen 1500-luvulla linnoitettuun kylään. Näemme konkreettisesti, kuinka luonto on vuosisatojen 
myötä muokannut rantaviivaa niin, että yksi Euroopan keskiajan merkittävimmistä suolasatamista on 
nykyään usean kilometrin päässä rannasta. 

Syömme herkullisen ravintolapäivällisen paikan päällä. 

21.9. keskiviikko ǀ La Rochelle (A, L) 

Päiväretki Charente-Maritimen departementin ihastuttavaan pääkaupunkiin La Rochelleen. 
Merenrantakaupungin motto on ”kaunis ja kapinallinen” (belle et rebelle). Keskiajan lopusta alkaen 
se oli vauras, vilkasta ulkomaankauppaa käyvä vapaakaupunki ja vuoteen 1628 asti ranskalaisten 
protestanttien pääkaupunki. Näemme vanhaa kaupunkia vartioivat kuuluisat kaksi tornia niin meren 
kuin vanhan sataman puolelta ja kauniin historiallisen keskustan sen ympärillä. Teemme opastetun 
kierroksen protestanttien historiaa esittelevässä museossa (Musée rochelais d’histoire protestante), 
joka antaa mielenkiintoisen, vähemmän tunnetun näkökulman La Rochellen ja koko Ranskan 
historiaan. 

Yhteisen lounaan jälkeen jokaisella on mahdollisuus viettää iltapäivä mielensä mukaan, ”flaneerata” 
vanhoilla holvikaarilla katetuilla kauppakaduilla, pistäytyä pikkupuodeissa, nauttia eloisasta 
katuelämästä kahvilan terassilla tai käydä Aquarium-merikeskuksessa. 

Ilta on vapaa. 
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22.9. torstai ǀ Saint-Denis d’Oléron ja juhlailta (A, L, I) 

Vietämme päivän Oléronin saaren pohjoiskärjessä 1300 asukkaan viehättävässä kylässä Saint-Denis 
d’Oléron. Siellä meidät otetaan vastaan suomalaisina ystävinä ja pääsemme tutustumaan aktiivisen 
kyläyhteisön arkeen ja juhlaan. 

Päivän mittaan syömme yhteisen lounaan ja käymme mm. suomalaisen parkkilaiva Port Caledonian 
vuoden 1924 dramaattiseen haaksirikkoon liittyvillä muistopaikoilla. Alamme ymmärtää, miksi 
paikallisilla ihmisillä on niin vahva tunneside suomalaisiin tässä pienessä kylässä ”maailman äärillä” 
(au bout du monde). Aivan saaren pohjoiskärjessä kohoaa Chassironin majakka, johon reippaimmat 
voivat kiivetä. Huikea näköala Atlantin horisonttiin avautuu myös rannalta. 

Ilta huipentuu yhteiseen päivälliseen ja juhlaan. Ohjelmallinen illanvietto järjestetään yhdessä Les 
Mareyants -yhdistyksen kanssa, joka vaalii paikallisia perinteitä. Niihin kuuluvat tärkeänä osana 
lämminhenkinen vieraanvaraisuus sekä pienen kyläyhteisön iloinen juhlaperinne. 

23.9. perjantai ǀ Marennes ja osterit (A, L, I) 

Vapaa aamupäivä. 

Yhteisen lounaan jälkeen suuntaamme iltapäiväksi Marennesin 6 200 asukkaan pikkukaupunkiin. 
Taina esittelee kotikaupunkinsa, jonka maamerkki, ylväs goottilainen kirkontorni ja komeat kivitalot 
muistuttavat merisuolan aikanaan tuomasta vauraudesta. Nykyään kaupungin ja ympäröivän alueen 
pääelinkeino on osterinkasvatus, jonka perusteet käymme havainnollisesti läpi Marennesin 
osterikeskuksessa. Opimme, mikä tekee Marennes-Oléronin ostereista uniikkeja maailmassa. 

Vietämme illan Tainan ja hänen puolisonsa Robertin kotona, missä nautitaan ”päivällisen veroinen 
aperitiivi”(apéritif dinatoire), jolla on tarjolla mm. ostereita halukkaille. 

24.9. lauantai ǀ Viinitilakäynti ja paluumatka (A, L) 

Aamupalan jälkeen otamme matkalaukut mukaan bussiin. Vierailemme viinitilalla, missä 
perehdymme erityisesti paikallisen, kuulun Pineau des Charentes -aperitiivijuoman valmistukseen. 
Nautimme tilalla rennon retkilounaan. Jatkamme bussilla Bordeaux’n lentokentälle ja paluulennolle. 

 

A = aamiainen, L = lounas, I = illallinen 

Ohjelma tarkentuu lähempänä matkaa ja pidätämme oikeudet muutoksiin.  
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Lennot KML (Royal Dutch Airlines) 

KL1164 18.9.2022 Helsinki – Amsterdam kello 07.00 – 08.35 
KL1315 18.9.2022 Amsterdam – Bordeaux kello 09.25 – 11.05 

KL1318 24.9.2022 Bordeaux – Amsterdam kello 17.10 – 18.55 
KL1171 24.9.2022 Amsterdam – Helsinki kello 20.50 – 00.15+1 

 

Majoitus 

Hôtel Le Grand Chalet *** 
2 avenue de la Cèpe, F-17390 La Tremblade 
https://www.hotel-grand-chalet.com/ 

Tämä 25 huoneen viihtyisä perhehotelli sijaitsee Ronce-les-Bainsin kylässä merenrannalla, josta 
avautuu näkymä Oléronin saarelle. Hotellivierailla on käytössään uima-allas aurinkotuoleineen. 
Hotellin laadukas ravintola tarjoilee lounasta ja päivällistä, myös meriterassille. 

 

Matkan ajankohta 18.–24.9.2022 

Matkan hinta 1995 € / hlö (ryhmän koko on enintään 20 henkilöä) 

 

Hintaan sisältyy 

 lennot KLM Helsinki–Amsterdam–Bordeaux–Amsterdam–Helsinki turistiluokassa 
lentoveroineen, ruumaan menevä matkalaukku sekä käsimatkatavara 

 majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa aamiaisineen 

 tilausajokuljetukset ohjelman mukaisesti 

 ateriat ohjelman mukaisesti: 7 x lounas ja 4 x illallinen, 1 aperitiivi, ruokajuomina vesi ja viini 

 suomenkielisen oppaan palvelut paikan päällä 

 yhdistyksen edustaja matkalla alkaen / päättyen Helsinki 

 

Lisämaksusta 

 yhden hengen huone 338 €/hlö 

 muut palvelut  
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Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja 
kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) ja noudattaa kaikkia 
matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. 

 

Ilmoittautumiset 6.6. mennessä 

sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@kontiki.fi tai puhelimitse 09 466 300. 

 

Matkaohjelmaan liittyvät kysymykset 

Taina Pierrier, sähköpostitse taina.pierrier@alataina.fr tai puhelimitse +33 6 98 91 66 78. 

 

Maksuehto 

Ennakkomaksu 400 €/hlö ilmoittautumisen yhteydessä. Loppumaksun eräpäivä on 1.8.2022. 

Hinnat perustuvat 21.4.2022 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan hinta edellyttää 
ryhmän minimikokoa 20. 

 

Peruutusehdot 

Ennakkomaksun jälkeen täysin kuluton peruutus ei ole mahdollista. 

 Jos matka perutaan 8.6. mennessä, peruutuskulu on 160 €. 

 Jos matka perutaan 15.8. mennessä, peruutuskulu on 400 €. 

 Jos matka perutaan 15.8. jälkeen, peruutuskulu on 100 %. 
 

Kon-Tiki Toursin räätälöityjen matkojen erityisehdot, jotka varaaja saa myös varauslaskutuksen 
yhteydessä kirjallisena: https://www.kontiki.fi/matkaehdot/kon-tiki-toursin-erityisehdot/. 

Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien ym. palveluiden 
muutoksista veloitamme 100 € muutoskulut / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut. 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös 
oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. poltto-
aine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa. 

Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen 
matkavakuutus sisältäen peruutusturvan. 


