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UPEA LYON – MUUTAKIN KUIN KULINARISTIEN MEKKA 

Ranskan itäosassa, Rhônen departementin sydämessä sijaitseva Lyon on Auvergne-Rhône-Alpesin hallinto-
alueen kaunis pääkaupunki. Antiikin Rooman aikaan Lyon tunnettiin Gallian Lugdunumin nimeä kantavana 
tärkeänä keskuksena, ja kaupungin tuhansien vuosien päähän ulottuva monivaiheinen historia on elävästi 
läsnä vieläkin. Nykyisin Lyonin metropolialue on Ranskan toiseksi suurin. Rhônen ja Saônen joet kulkevat 
molemmin puolin Lyonin keskustaa, mikä luo vehreälle, veden ympäröimälle kaupungille oman viehätyk-
sensä. Lisäksi viihtyisät puistot, historialliset rakennukset, monipuolinen kulttuuritarjonta ja eläväinen 
tunnelma saavat matkailijan ihastumaan tähän maagisen vetovoimaiseen kaupunkiin.  
Lyon tunnetaan myös Ranskan ruokapääkaupunkina, jossa kulinaristisia nautintoja on tarjolla jokaiseen 
makuun. Tämän Ranskan gourmet-keskuksen erikoisuutena ovat "bouchonit" eli pikkubistrot, joissa paikal-
lisia erikoisuuksia tarjoillaan viinikarahvien saattelemina. Kaupungin ympäristön viinialueet tuottavatkin 
erinomaisia viinejä, joista tunnetuin on varmasti Beaujolais. 

Maanantai 24.4.  
Kokoontuminen klo 12 Tuomiokirkkoaukiolla, lähtö tilausajokuljetuksella Helsinki-Vantaalle, lähtöselvityk-
sen jälkeen yhteinen ateria. Finnairin suora lento Genèveen, jossa vastassa on oma oppaamme. Lähtö ti-
lausajobussilla kohti Lyonia (n. 150 km) halki upeiden maisemien. Saavuttuamme Lyoniin majoittuminen 
keskustahotelliin, minkä jälkeen saamme pienen iltapalan lähiravintolassa.  

Tiistai 25.4.  
Aamiaisen jälkeen tutustumme Lyonin tärkeimpiin nähtävyyksiin kattavalla kaupunkikierroksella. Sen jäl-
keen teemme rauhallisen kävelykierroksen Vieux Lyonissa eli Lyonin vanhassa kaupungissa, joka v. 1998 
julistettiin UNESCOn maailmanperintökohteeksi.  

Tämä on Venetsian jälkeen toiseksi laajin renessanssiajalta säilynyt alue Euroopassa. Kaunis vanha 
kaupunki kätkee sisälleen myös erikoisia kapeita jalankulkukujia, les traboules, jotka kulkevat raken-
nusten läpi yhdistäen kadut toisiinsa. Nämä oikotiet kulkevat talojen läpi tai välissä pääväyliin nähden  
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poikittain. Trabouleita löytyy Lyonista lähemmäs viisisataa, joista 
45 pitää ovet auki turisteille. Monet niistä ovat kauniisti ja pietee-
tillä entisöity, ja ne ovat saaneet varrelleen gallerioita ja kahvi-
loita.  
Vanhassa kaupungissa sijaitsee myös Cathédrale de Saint-Jean, eli 
1000–1500-lukujen aikana rakennettu goottilainen katedraali, 
jonka julkisivu ja astronominen kello ovat maailmankuulut.  

Päivän aikana nautimme yhteisen lounaan. 
Lyonin symboleihin kuuluu kahden joen (Saône ja Rhône) lisäksi 
myös kaksi tärkeää kukkulaa, La Fourvière ja La Croix-Rousse. Yli 
150 m kaupungin yläpuolelle kohoavalla La Fourvièren kukkulalla 
sijaitsee massiivinen, valkoisesta marmorista tehty Basilika Nôtre 
Dame de Fourvière.  
Upeassa basilikassa on itse asiassa kaksi kirkkoa päällekkäin ja sekin on kuulunut vuodesta 1998 läh-
tien UNESCOn maailmanperintökohteisiin. Basilikan 
vieressä on panoraama-alue, jolta on basilikan näkö-
alatornin lisäksi parhaat näkymät alhaalla avautuvaan 
Lyonin kaupunkiin.  
Fourvièren kukkulalla on myös roomalaisten aikaisen 
teatterin rauniot sekä Eiffel-tornia muistuttava Métal-
lique-torni.  
Lyon on kuuluisa seinämaalauksistaan, joita kaupungin 
alueella on reilut parikymmentä ja lähiseuduilla run-
saasti lisää. Kyse on ns. trompe-l´œil -maalauksista 
eli harhakuvista, joissa todellisuus näyttää jatkuvan. 
Tunnetuimpiin kuuluu La Fresque des Lyonnais, joka 
kuvittaa 800 m2 seinää Saônen rannalla sijaitsevassa 
rakennuksessa. Freskoon on kuvattu 30 maailmankuu-
lua lyonilaista, mm. Saint-Exupéry ja Lumièren veljekset.  

Iltapäivä omaa aikaa, ja alkuillasta on aika tutustua lähemmin Ranskasta lähtöisin olevaan maailmankuu-
luun kuulapeliin pétanqueen. Lyonilaiset kokoontuvat pe-
laamaan sitä kaupungin aukioille tai puistoihin. Ottelemme 
oman porukan kesken pétanque-kentällä.  

Keskiviikko 26.4.  
Aamiaisen jälkeen meillä on ainutkertainen tilaisuus kur-
kistaa lyonilaisen keittiön saloihin ja tuoda matkaltamme 
tuliaisina kotiin uusia taitoja. Vuorossa on nimittäin gast-
ronominen oppitunti, jonka aikana ammattikokit ohjaavat 
ruuanvalmistusta kauden parhaista paikallisista raaka-ai-
neista. Oppituntimme huipentuu yhteiseen ruokailuun. 
Aterian jälkeen suuntaamme kohti Halles de Lyon Paul Bo-
cuse -kauppahallia, joka on ikoninen kohde kaikille hyvän 
ruuan ystäville. Halli on nimensä mukaan omistettu legen-
daariselle huippukokki Paul Bocuselle. Hallin kolmeen ker-
rokseen jaetussa 13.500 m2:n tilassa on parhaita raaka-aineita lyonilaisen keittiön tarpeisiin. Hallissa on 
baareja, liha- ja kalakauppoja, leipomoita, tiskejä kukkuroillaan vihanneksia ja hedelmiä, juustoja ja leik-
keleitä, sekä viini-, herkku- ja suklaapuoteja. 
Paluu hotellillemme; loppuilta omaa aikaa. 

Torstai 27.4.  
Aamiaisen jälkeen tutustumme Musée Lumièreen. Seitsemännen taiteen ystäville Lyon on todellinen py-
hiinvaelluskohde.  
 



	
	

  
 
 
 

Oy Kon-Tiki Tours Ltd  |  Puh. +358 (0)9 466300  | Y-tunnus 1589024-5. |  info@kontiki.fi  |  www.kontiki.fi	
   
100 % suomalainen,  
yksityinen vastuullinen  
matkanjärjestäjä	

Köydenpunojankatu 3 
00180 Helsinki	

  Linnankatu 13 a A 17 
  20100 Turku	

Rovakatu 17 
96100. Rovaniemi 
	

 
 

Lyonilaisten Lumièren veljesten rooli elokuvan synnys-
sä oli ensisijaisen tärkeä, ja elokuvan historian katso-
taankin alkaneen v. 1895, jolloin veljekset järjestivät 
maailman ensimmäisen elokuvaesityksen. Lumière-insti-
tuuttiin kuuluva Musée Lumière sijaitsee veljesten 
1900-luvun alussa rakennuttamassa kauniissa jugend-
linnassa, jonka kokoelmien kautta pääses tutustumaan 
niin veljesten mielenkiintoiseen tarinaan kuin elokuvan 
kiehtovaan historiaan. Lumière-instituutti ja -museo 
sijaitsevat entisellä Saint Victorin kadulla, jossa kuvat-
tiin maailman ensimmäinen “elokuva” – se oli parin mi-
nuutin pituinen. Katu tunnetaan nykyisin nimellä Rue du Premier Film eli Ensimmäisen elokuvan katu.  

Lyonin toisen kukkulan, La Croix-Roussen alueella on sijainnut silkkikutomoita. Täällä sijaitsee mielenkiin-
toinen Silkinkutojien museo, jossa tutustumme tarkemmin lyonilaisten silkinkutojien historiaan, silkin al-
kuperään, erilaisten lankojen valmistukseen sekä silkkikankaiden kudonnan eri vaiheisiin. Kiehtovan vierai-
lun opastaa aiheeseen perehtynyt asiantuntijaopas.	 

Lyonin silkintuotannon historia yltää aina 1500-luvulle 
saakka. Francois I antoi Lyonille monopolin raakasilkin 
tuontiin Ranskassa v. 1540, minkä jälkeen silkkiteolli-
suus alkoi keskittyä Lyoniin. Lyon oli silloin yksi maail-
man silkkiteollisuuden keskuksia. V. 1788 oli Lyonissa 28 
000 rekisteröityä silkkityöläistä. Lyonin ollessa 1800-
luvulla Ranskan tärkeimpiä teollisuuskaupunkeja ja 
eräänlainen silkintuotannon pääkaupunki, La Croix-
Roussen alueelle saapui massiivisesti silkinkutojia (les 
canuts), mikä vaikutti koko alueen ilmeeseen. Tänne 
rakennettiin 5–6 -kerroksisia taloja, joissa oli korkeat 
huoneet ja suuret ikkunat. Nämä ominaisuudet takasivat hyvän valaistuksen tarkkuutta vaativaan työ-
hön ja riittävän tilan kookkaille kangaspuille.  

Näissä taloissa asutaan edelleenkin ja niiden kivijaloissa on nykyään ravintoloita tai baareja. La Croix-
Roussen alue tunnetaankin boheemista tunnelmastaan.  

La Croix-Roussen kaupunginosassa näemme seinämaa-
lauksen Le Mur des Canuts (Silkinkutojien seinä), joka 
on kunnianosoitus omalta osaltaan Lyonin kuuluisaksi 
tehneille silkinkutojille.  

Loppupäivä omaa aikaa aina yhteiseen läksiäisillalliseen 
saakka. Auringonlaskun jälkeen Lyonin valot syttyvät ilta-
hämärään hautautuvaan kaupunkiin, ja pääsemme nautti-
maan romanttisesta tunnelmasta ja upeista näkymistä illal-
lisristeilyllä Saône-joella.  

Kauniisti valaistun historiallisen keskustan lisäksi nä-
emme risteilyn aikana entistä kuuluisaa teollisuusalu-
etta Lyon Confluence, joka on muuttanut täysin ilmettään 1990-luvun lopulta alkaen. Nykyään alu-
eella on useita nykyarkkitehtuurin helmiä kuten upea Musée des Confluences sekä Luonnon ja ihmis-
kunnan historian museo. Erityistä huomiota (ja keskustelua) herättävät varmasti etenkin Le Cube 
Orange oranssilla värillään ja reikäisellä julkisivullaan sekä Siège d’Euronews, jonka kirkkaan ruohon-
vihreä julkisivu on verhoiltu pitsimäisellä metallirakenteella.  

Perjantai 28.4.  
Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen hotellistamme. Matka kohti Genèveä kulkee Haute-Savoien departe-
mentin hallintokaupungin Annecyn kautta.  

Tämä vuorten ympäröimä, uskomattoman kaunis kaupunki sijaitsee suuren turkoosinvärisen, kirkasve-
tisen järven rannalla. Kävely tämän keskiaikaisen kaupungin vanhassa keskustassa on nautinnollinen 
kokemus. Kaupungin arkkitehtoninen yhtenäisyys, kukkivat joenvarret, viehättävät pienet sillat ja 
ihastuttavat talot erivärisine julkisivuineen lumoavat vierailijan.  
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Lyhyt kaupunkiin tutustuminen ja yhteinen lounas Anne-
cyn sydämessä sijaitsevassa brasseriessa. Genèven ken-
tälle saavumme klo 17 mennessä. Finnairin iltalento Hel-
sinkiin ja edelleen tilausajokuljetus Turkuun. 
 

MAJOITUS: Hotel Carlton Lyon • 4 Rue Jussieu • Lyon  

Tässä Lyonin sydämessä sijaitsevassa savutto-
massa hotellissa on kaikki modernit mukavuu-
det, vaikka rakennus onkin vuodelta 1894. 
Huoneissa on pimennysverhot, äänieristys, hiustenkuivaaja, hygieniatarvik-
keet, kassakaappi, kahvin-/vedenkeitin, taulutelevisio, ilmastointi ja mini-
baari. Maksuton WiFi. 
 
 

Lennot: 24.4. menolento AY1533 HEL-GVA klo 16.10–18.10 
 28.4. paluulento AY1534 GVA-HEL klo 19.00–22.55 

 
Matkan hinta: à 1.885 € jaetussa 2 hengen huoneessa sisältäen  

• kuljetukset Turku > H:ki-Vantaa m/p 
• Finnairin suorat lennot Helsinki > Genève m/p 
• lähtöselvitettävät matkatavarat sekä käsimatkatavara 
• ateria Helsinki-Vantaan lentoasemalla lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen jälkeen 
• kuljetukset perillä ohjelman mukaan 
• ateriat perillä ohjelman mukaan ruokajuomineen 
• suomalaisen erityisoppaan mukanaolon alkaen ja päättyen Genève 
• ohjelmassa mainitut sisäänpääsyt ja ohjelmat 
• kuulokkeet yhteisillä retkillä 
• pakollinen kaupunkivero 

 
Lisähinta 1 hengen huoneesta, annetaan tarvittaessa. 
Ilmoittautumiset 15.1.2023 mennessä, matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Maksuehto:  Ennakkomaksu 300 €/hlö eräpäivä sopimuksen mukaan. 
  Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkaa.  

 



	
	

  
 
 
 

Oy Kon-Tiki Tours Ltd  |  Puh. +358 (0)9 466300  | Y-tunnus 1589024-5. |  info@kontiki.fi  |  www.kontiki.fi	
   
100 % suomalainen,  
yksityinen vastuullinen  
matkanjärjestäjä	

Köydenpunojankatu 3 
00180 Helsinki	

  Linnankatu 13 a A 17 
  20100 Turku	

Rovakatu 17 
96100. Rovaniemi 
	

 

 

Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hinnat sisältävät verot.  
Hinta à 1.885 € edellyttää 30 lähtijää. Mikäli osallistujamäärä jää alle sen, hinta ilmoitetaan vahvistetun 
osallistujamäärän mukaan.  

Pääsääntöisesti matkoillamme noudatetaan seuraavia peruutusehtoja: 
·    Jos matka perutaan viimeistään 90 vrk ennen matkan alkua, kulut ovat toimistokulut 160 €/henkilö. 
·    89 vrk – 54 vrk ennen matkan alkua kulut ovat ennakkomaksun suuruiset. 
·    53 vrk – 15 vrk ennen matkan alkua kulut ovat 50 % matkan hinnasta. 
·    14 vrk ennen matkaa tai myöhemmin perutusta matkasta peritään kuluina 100 % matkan hinnasta.  
Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien ym. palveluiden muu-
toksista veloitamme 100 € / muutos sekä lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut. 

Ilmoittautuminen 15.1.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@kontiki.fi, otsikkoon 
maininta TSSO LYON. Tarvittavat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä: nimi (kuten passissa), postiosoite, 
s-postiosoite, matkapuhelinnumero, erikoisruokavaliot, huonekaveri, muuta huomioitavaa. Matka täyte-
tään ilmoittautumisjärjestyksessä ja paikkoja on rajoitetusti. Varausmaksu 300 € erääntyy, kun matka on 
täynnä, loppumaksu  n. 6 viikkoa ennen matkan alkua. Huom! Jos haluaisit kahden hengen huoneen, mutta 
sinulla ei ole huonekaveria, ota yhteyttä matkanjohtaja Seija Somerpaloon, seija.somerpalo@gmail.com, 
puh. 050 089 9930.   

Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Kon-Tiki Tour-
sista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentovero-
kustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.   

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajavi-
raston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia mat-
kailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuk-
sellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen 
sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matka-
varauksen yhteydessä. 

 
Ystävällisin terveisin 
Kon-Tiki Tours Oy 
 
 
Anne Kajander 
puh. 045 1242003 
 


