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SEIJA SOMERPALO / TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT 

 

ALSACE, PITTORESKEJA KYLIÄ JA VIEHÄTTÄVIÄ MAISEMIA 
19.-24.9.2016 (6 pvää/5 yötä) 

Alsace on eräs Ranskan kauneimmista alueis-
ta; pienet maalaukselliset kylät ihastuttavine 
kukkakoristuksineen  ja ristikkorakenteisine 
renessanssitaloineen ovat kuin postikortista. 
Tunnetuista vuosikertaviineistä muistuttaa 
viljavien tasankojen ja vehmaiden peltoaukei-
den läpi kulkeva idyllinen viinitie Route des 
Vins. Tämä kapea maakaistale aivan Saksan ja 
Ranskan rajalla Rhein-joen laakson länsireu-
nalla on ollut parin tuhannen vuoden ajan 
etelästä pohjoiseen ja idästä länteen kulkevi-
en kauppa- ja sotateiden risteys ja kuulunut 
historian saatossa vuoroin Ranskan, vuoroin 
Saksan alaisuuteen. Tästä on tuloksena erit-
täin omaleimainen, monivivahteinen kulttuu-
riperintö, mikä on heijastunut rakennustyylin 
ja ruokakulttuuriin ja tehnyt niistä ainutlaa-
tuisen. – Tutustumme Alsacen arvokkaisiin 
kulttuurikohteisiin, maistelemme sen tuotta-
mia viinejä ja käymme ihailemassa vuosisato-
ja vanhan ilmapiirin säilyttäneitä sadunomaisia pikkukyliä. 

19.9. (maanantai) 
Lähtö aamulla tilausajokuljetuksella Turusta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lähtöselvityksen jälkeen yhtei-
nen lounas. Finnairin suora iltapäivälento Helsinki–Zürich klo 13.00-14.45. Kentällä on suomenkielinen opas 
vastassa. Lähdemme bussilla kohti Colmaria (n. 150 km, 2 h). Saapuminen Colmariin n. klo 18. Majoittumi-
nen *** hotelliin Mercure Champs de Mars***. 

Hotel Mercure Champs de Mars • 2 Avenue de la Marne • 68000 COLMAR • puh. +33 3 89 21 59 59 
Hotelli on kaupungin sydämessä sijaitseva 3 tähden hotelli. Pittoreski Petite Venise -kortteli sekä museot ovat 
vain parin korttelin etäisyydellä. Huoneet ovat suhteellisen tilavat ja niissä on säädettävä ilmastointi. Hotel-
lissa on baari ja terassi. Hotellissa on 75 huonetta, joissa on Wi-Fi -yhteys, TV, minibaari, kylpyhuone, jossa 
suihku tai kylpyamme sekä hiustenkuivaaja.  

Yhteinen tuloillallinen Colmarissa, joka monien mielestä kuuluu Euroopan kauneimpiin kaupunkeihin, eikä 
syyttä! 

Colmaria halkoo pitkä kanava, jonka varrella on hyvin säi-
lyneitä, ristikkotyylisiä renessanssitaloja värikkäine kuk-
kaistutuksineen. Colmarissa on joukko arvokkaita kulttuu-
rimuistomerkkejä, kuten dominikaaniluostariin sijoitettu 
Unterlinden-museo, eräs maan hienoimmista. Museon suo-
jissa on mm. kuuluisa Grünewaldin maalaama mestarite-
os, Issenheimin kappelin värikäs, v. 1510 valmistunut alt-
taritaulu sekä Martin Schongauerin kärsimysalttari. Kau-
pungissa on myös komea kolmikerroksinen raatihuonepa-
latsi ja Maisons des Têtes –päiden talo – renessanssiraken-
nus, joka on saanut nimensä päätyjulkisivunsa sadasta 
pääveistoksesta, ja vanhin rakennuksista lienee 1350-lu-
vun Maison Alphonso.         

20.9. tiistai 
Aamiaisen jälkeen lähtö kokonaisuudessaan jalkaisin tehtävälle kaupunkikierrokselle. Colmarin 67.000 asuk-
kaan kaupunki on Alsacen kaupungeista alsacelaisin, sanotaan. Kuvauksen siitä voisi täyttää superlatiivein,  
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mutta lyhykäisesti sanottuna mainittakoon että Colmar on poikkeuksellisen 
rikas historialtaan ja arkkitehtuuriltaan.  

Kierroksen aikana katseen vangitsevat lukemattomat kauniit yksityiskohdat ja 
hehkuvan väriset katot. Täällä aistii Colmarissa vallitsevan maalaiskaupungin 
tunnelman, joka tekee siitä niin viehättävän ja kiehtovan. Kierros käsittää 
muun muassa pittoreskin "Pikku-Venetsian" korttelin, 1600-luvun alusta peräi-
sin olevan La Maison des Têtes –hotelli-ravintolan sekä kauniin, keskiaikaisin 
vaikuttein rakennetun renessanssitalon La Maison Pfister, dominikaanikirkon 
L'Église des Dominicains ja goottilaisen rakennustaiteen aarteen Pyhän Martin 
kirkon. Kierros vie myös Unterlindenin museolle, jossa on esillä romaanista ja 
goottilaista veistostaidetta, sekä keski-ja nykyajan maalaustaidetta. Iltapäi-
vällä kannattaa ehdottomasti pistäytyä sisälle museoon jos kiinnostusta siihen 
riittää!  

Kierroksen päättää yhteinen lounas Alsacen perinteitä kunnioittavassa ravin-
tolassa Colmarin keskustassa. Loppupäivä vapaa. 

21.9. keskiviikko 
Aamiainen. Tänään maistellaan Alsacen gastronomisia ylpeyksiä: Münster-juustoa ja perinteistä snapsia. Sekä 
juustola että tislaamo sijaitsevat viehättävässä Vogeesien vuoristokylässä n. 20 km Colmarista.  

Juustola on eräs alueen arvostetuimpia ja siellä tutustutaan tämän A.O.C.-juuston (A.O.C. = rajatun tuotan-
toalueen suojattu nimi) valmistukseen. Tila on Alsacen ainoa, jossa juuston valmistukseen käytetään raaka-
maitoa. Valmistus on tiukasti säädeltyä, ja maku onkin aivan omaa luokkaansa. Juustoja tietenkin maistellaan 
maalaisleivän ja Alsacen raikkaan viinin kera. Tilalta on mahdol-
lista ostaa juustoja kätevästi ilmatiiviiseen tyhjiöpakkaukseen 
käärittynä.  

Jo 600-luvulla munkit asettautuivat näille seuduille ja perustivat 
luostarin. Luostari antoi nimen kaupungille (Münster = mona-
stère = luostari) ja munkkien kehittämälle kehittämälle juustol-
le. A.O.C. -laatuluokitus myönnettiin juustolle  21.5.1969.  

Munster on pinnalta pesty punakittijuusto, jonka rasvapitoisuus 
on noin 45 %. Juusto on pyöreä, halkaisijaltaan 13–19 cm, 3–8 cm 
korkea, ja juustojen paino vaihtelee 450 g:n ja 1,5 kg:n välillä. 
Pikku Munster tai Munster-Géromé on 7–12 cm leveä, 2–6 cm kor-
kea ja painaa noin 120 g.  

Juustolasta siirrymme muutamassa minuutissa viereiseen tislaa-
moon, joka on perinteisiä tislausmenetelmiä käyttävä perheyri-
tys.  

Tislaamo tilaa snapsiensa ja likööriensä raaka-aineet parhailta 
Alsacen hedelmän- ja marjantuottajilta, mikä takaa ainutlaatui-
sen ja raikkaan aromin. Tislausmenetelmä koostuu neljästä työ-
vaiheesta, joista osa on salattuja. Täältä voit ostaa tuliaiseksi 
vaikkapa ”Cuvée Prestige” -likööripullon hienossa lahjapakkauk-
sessa tai 12 vuotta tynnyrissä kypsytettyä kirsikkasnapsia. Erikoi-
suuksia mm kumina-, kuusenkerkkä- ja Tokay-snapsit. Ennen os-
toksia järjestetään varmuuden vuoksi pienet maistiaiset, jotta 
voimme varmistua snapsien tehosta... 

Palaamme viinitielle ja ajamme Eguisheimiin, missä tutustumme 
erääseen viinitilaan.   

Viinipeltojen keskellä sijaitseva Eguisheim on seudulle tyypillinen pittoreski elsassilainen kylä, jota vartioi 
Château des Comtes -linna. Eguisheimistä on jälkiä jo paleoliittiseltä kaudelta, ja viininviljelytaidon eguis-
heimiläiset ovat perineet roomalaisilta. Puolustusmuurien suojelema keskus on melkein pyöreä, ja katuja reu-
nustavat perinteisellä talonpoikaistyylillä rakennetut viininviljelijöiden talot.  

Päivän aikana yhteinen lounas. Paluu Colmariin, ilta vapaa. 

22.9. torstai 
Aamiaisen jälkeen lähdemme hiljalleen kohti Strasbourgia. – Ajelemme Colmarin lähiympäristössä olevien 
pittoreskien viinikylien (Mittelwihr, Riquewihr ja Ribeauvillé) kautta. Etäisyydet ovat olemattomat ja maise- 
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mat täällä käsittämättömän viehättävät ja kumpuilevat; toinen 
toistaan kauniimmat pikkukylät ovat kuin helminauhassa teiden 
varsilla. 

Jaloittelemme Alsacen helmenä pidetyssä Riquewihrissä nauttien 
sen keskiaikaisesta tunnelmasta. Riquewihr tunnetaan seudun vii-
ninviljelyskeskuksena, ja sen keskiajan linnoitettu yleisilme on 
säilynyt merkittävän hyvin.  
Kukkulalle, pienen jokiuoman varteen kasvanut Ribeauvillé on 
myös huomattava viininviljelykeskus. Ribeauvilléssä saamme vii-
nimaistiaiset maineikkaan viinintuottajan luona. Sen erityisen 
aromaattiset rypäleet tuottavat jopa kymmentä erilaista Grand 
Cru –vuosikertaviiniä. Täälläkin teemme kunnon pysähdyksen ja 
ihastelemme viehättäviä taloja ja kujia. 

Ribeauvillé on saanut tunnustusta vihreänä keskuksena ja se on 
palkittu kansallisella tasolla ’kukkivana kaupunkina’ – tämä arvo-
nimi laitetaan selvästi näkyville kaikille kylään saapuville. Tämän 
satumaisen kylän renessanssi-suihkukaivosta virtaa viini syksyn 
kansanjuhlien aikaan, somat barokkitalot reunustavat kyläaukioi-
ta ja haikarat pesivät kaikessa rauhassa kaupunginporttien pääl-
lä. 
Viinitietä Strasbourgiin päin ajettaessa voi ihailla mitä upeinta 
maisemaa. Kauniit viinipengermät kohoavat Vogeesien kukkuloi-
den rinteille, reitti vie maalauksellisten viinikylien läpi ja joka mutkassa pienet viinintuottajat houkuttelevat 
maistelemaan talon maukkaita antimia. Viininviljelyksiä näkyy silmänkantamattomiin, maisemaa halkoo aina 
silloin tällöin pieni alsacelainen kylä, jonka elämä on muotoutunut viininviljelyn ympärille. 

Nautimme lounaan Obernaissa, ja jatkamme vielä Strasbourgiin, jossa majoittuminen iltapäivällä.  

BW Hôtel de l’Europe 4**** • 38 Rue du Fossé des Tanneurs • 67000 STRASBOURG • puh. 33 3 88 32 17 
88 • www.hotel-europe.com 

Tämä historiallinen, 500 vuotta vanha hotelliklassikko, entinen postin majatalo, sijaitsee Strasbourgin sydä-
messä kävelykadulla 700 m katedraalista, kaupunginosassa «La Petite France» romanttisine ristikkorakennet-
aloineen, pikkusiltoineen ja kanavineen. Hotellissa on 60 klassiseen tyyliin sisustettua huonetta, tunnelmal-
linen baari, aamiaissali ja pieni kokoustila. Huoneissa on tervetulotarjotin, TV, kirjoituspöytä, tallelokero, 
ilmastointi ja hiustenkuivaaja kylpyhuoneessa. 

Tutustumme Strasbourgiin kanaaliristeilyllä, jonka jälkeen ilta vapaa. 
Jokilaiva kuljettaa meitä runsaan tunnin ajan Strasbourgia halkovalla Ill–joella. Saamme ihailla Strasbourgin 
historiallisia nähtävyyksiä kuin myös tutustua sen nykypäivään. Noin 1 h 10 min kestävän risteilyn aikana näh-
dään idyllinen Petit France -kortteli, Vaubanin rakennuttama pato, Pont Couvert -silta ja Euroopan instituu-
tiokortteli ’Quartier Européen’. 

23.9. perjantai 
Aamiainen. Aamupäivällä on varattu tutustuminen EU-parlamen-
tissa. Bussikuljetus parlamenttiin edestakaisin. 

Vuonna 1949 Euroopan Neuvosto muutti Strasbourgiin, ja kau-
punki onkin nykyään toinen Euroopan parlamentin istuntokau-
pungeista. Parlamentin istuntosaliin Strasbourgissa on mahdol-
lista tutustua sekä vilkkailla täysistuntoviikoilla että muina ai- 
koina. Opastettuja kiertokäyntejä järjestetään 20-45 hengen 
ryhmille.   

Tämän jälkeen tutustumme oppaamme kanssa Strasbourgin kes-
kustaan jalkaisin. Lounas/välipala omakustanteinen. Käymme 
kauniissa katedraalissa ja Musée des Beaux Artsissa. 

Strasbourg on Alsacen pääkaupunki, joka kohosi keskiajalla mer-
kittäväksi kauppapaikaksi loistavien kulkuyhteyksiensä ansiota. 
Vuodesta 1681 kaupunki on kuulunut Ranskalle, mutta on säilyt-
tänyt myös germaaniset kulttuurijuurensa. Alueen kulinaristinen kulttuuri on mielenkiintoinen sekoitus ger-
maanisia ja romaanisia perinteitä. 
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Käymme tutustumassa Strasbourgin goottilaiseen 
katedraaliin, joka on ranskalaisen tuomiokirkkogo-
tiikan mestarinäyte. Musée des Beaux Arts –taide-
museossa ihastelemme keskiajan maalaustaidetta. 

Loppupäivä omaa aikaa yhteiseen läksiäisillalli-
seen, jonka nautimme katedraalin kupeessa sijait-
sevassa legendaarisessa ravintolassa Maison Kam-
merzell (kuva alla).  

24.9. lauantai 
Aamiainen. Aamupäivällä uloskirjautuminen hotellista. Nautimme vielä yhteisen lounaan Strasbourgissa en-
nen kuin lähdemme Frankfurt am Mainiin (217 km). Finnairin suora lento Frankfurt am Mainista Helsinkiin klo 
19.30–22.50. Helsingistä tilausajokuljetus Turkuun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matka Alsacen sydämeen on matka ‘satumaahan’ ja elämys vailla vertaa; näet uskomattoman viehättäviä Al-
sacen maisemia, pikkukyliä veikeine arkkitehtuureineen ja pikkuruisine viinitiloineen, kanavien halkomia 
kaupunkeja museoineen ja kirkkoineen sekä EU-parlamentin Strasbourgissa.  

Maukas alsacelainen ruoka, hyvät, raikkaat valkoviinit ja Alsacen oma kuohuviini Crèmant lisänä edellämai-
nitulle; tässä on ikimuistoinen kokemus kaikille aisteille! 

FAKTATIEDOT MATKASTA: 
Matkakohde:  Alsace 
Matkan ajankohta: 19.–24.9.2016  
Matkan hinta:  à 1.530 € jaetussa kahden hengen huoneessa (min. 30 hlö) 

Hintaan sisältyy kaikki tämä: 
 • tilausajokuljetus Turku > Helsinki-Vantaa, m/p 
 • lounas lähtöselvityksen jälkeen Helsinki-Vantaalla 
 • suorat Finnairin lennot Helsinki > Zürich ja Frankfurt/Main > Helsinki turistiluokassa 
 • tilausajokuljetukset tasokkaalla turistibussilla kohteessa ohjelman mukaan 
 • tilausajokuljetus EU-parlamenttiin m/p 
 • tutustuminen EU-parlamenttiin Strasbourgissa 
 • suomenkielisen erityisoppaan mukanaolo alkaen Zürich, päättyen Frankfurt/Main 
 • kolme yöpymistä *** keskustahotellissa Colmarissa aamiaisineen 
 • kaksi yöpymistä **** keskustahotellissa Strasbourgissa aamiaisineen 
 • neljä lounasta ja kaksi illallista, osin ruokajuomineen (pöytävesi sisältyy aina) 
 • snapsi-, viinin- ja juustomaistiaiset ohjelman mukaan 
 • käyntikohteet ohjelman mukaan, sisäänpääsyt Unterlinden ja Musée des Beau Arts 
 • risteily Strasbourgissa Ill-joella 
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Hinta ei sisällä:  
 • ruokajuomia (ks. edellä illalliset) 
 • muita kuin edellä mainittuja retkiä, aterioita tai sisäänpääsyjä 
 • matkavakuutusta  

Lisämaksusta:  
 • majoittuminen 1 hengen huoneessa à 350 €. Ilman huonetoveria majoittuvan on maksettava 
yhden hengen huoneen lisämaksu. 

Hintoihimme ei lisätä laskutuslisää eikä toimisto- tai palvelumaksuja. 

Maksuehdot: Varausmaksu à 300 € ilmoittautumisen jälkeen matkanjärjestäjän laskulla, loppumaksu erään-
 tyy 6 viikkoa ennen matkan alkua. 

Sitovat ilmoittautumiset 31.3.2016 mennessä Eeva Grönroosille, s-posti: eeva.gronroos@pp1.inet.fi tai puh. 
040 540 2483. Ilmoita nimesi, kotiosoitteesi ja syntymäaikasi. Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 
ja hinta edellyttää 30 lähtijää. Matka voidaan toteuttaa 25 lähtijällä, jolloin hinta päivitetään.  

HUOM! Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen 
matkavakuutus, joissa on vakuutusehtojen mukaan erikoismatkoissa kattava peruutusturva. 

Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin.  

Pidätämme oikeuden MatkaSenioreista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. poltto-
aine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.  

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen MatkaSeniorit / Oy Kon-Tiki Tours Ltd. Yritys kuuluu Kulutta-
javiraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia mat-
kailualan yleisiä valmismatkaehtoja. 
 
Vastaan henkilökohtaisesti matkanne sujuvuudesta sekä vastaan tietenkin mielelläni lisäkysymyksiinne. 

 
Ystävällisin terveisin 
 

MatkaSeniorit / Oy Kon-Tiki Tours Ltd 
 

Anne Kajander 
puh. 045 1242003 


