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Keväinen kaupunkimatka Lyoniin 9.-12.3.2019 
 

Lyon on Rhône-Alpes’n alueen pääkaupunki ja Ranskan kolmanneksi suurin kaupunki 

väkiluvultaan mitattuna Pariisiin ja Marseillen jälkeen. Lyonia halkoo kaksi jokea – Saône ja 

Rhône. Lyon on hyvin kävijäystävällinen paikka ja erittäin siisti ranskalainen kaupunki.  

 

Renessanssityylinen vanhakaupunki on Unescon maailmanperintökohde. Vanhin osa kaupunkia 

tunnetaan nimellä Fourvière. Täällä on pieniä kujia, putiikkeja, kutsuvia kahviloita ja ravintoloita.  

 

Lyon on ruoan mekka – Paul Bocuse ja monta muuta syytä. Silkkiteollisuus toi Lyoniin jo 1500-

luvulla eksoottisia mausteita ja uusia ruoanvalmistusmenetelmiä. Lähistöllä on niin Bressen kanat, 

charolais-härät, jokien kalat, lähimetsien riista ja sienet.   

 

Tervetuloa mukaan maistuvalle matkalle mielenkiintoiseen Lyoniin! 

 

 
 

Matka sisältää: 

• Finnairin suorat reittilennot Helsinki – Lyon – Helsinki, matkalaukkumaksut lennoilla 

09MAR HELSINKI – LYON  0745 – 0955  AY1597 

12MAR LYON – HELSINKI  1045 – 1455   AY1598 

• Edestakaiset lentokenttäkuljetukset ja bussin käytössä saapumispäivänä ohjelman mukaan 

• Majoituksen hotellissa*** 2hh/1hh, sis. buffet-aamiaiset ja paikalliset turistiverot 

• 2 x lounaan juomineen ja 1 x illallisen juomineen ohjelman mukaan 

• Lyonin kaupunkikortin matkan ajalle (sis. matkakortin, ilmaiset pääsyt museoihin jne) 

• Suomalaisen oppaan Lyonissa lentokentällä, kaupunkikierroksen ja kauppahallikierroksen  

• Pamplemoussen matkanjohtajan matkalla mukana 

• Lyonin kartan ja infon sekä matkapaketin postituksen kaikille lähtijöille ennen matkaa 

 

Matkan hinta: 1175 € / hlö 

Hinta perustuu majoitukseen kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen lisämaksu 135 €.  

Hintaan lisätään toimistomme palvelumaksu 24 € / hlö. 

 

Matkalle mahtuu mukaan 16 osallistujaa. Varaathan paikkasi 14.12.2018 mennessä: 

matkat@pamplemousse.fi tai puh. (09) 455 1121 

 

Matka on yksilöllisesti rakennettu reittilentoihin perustuva valmismatkapaketti, joka sisältää 

myös maapalveluja paikan päällä. Vastuullinen matkanjärjestäjä Pamplemousse Oy. 

http://www.pamplemousse.fi/
mailto:matkat@pamplemousse.fi
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MATKAKOKONAISUUS LYHYESTI: 

 

Lennot: 

Finnairin suorat reittilennot Helsinki – Lyon – Helsinki sisältäen matkalaukkumaksut  

09MAR HELSINKI – LYON  0745 – 0955  AY1597 

12MAR LYON – HELSINKI  1045 – 1455   AY1598 

 

Kuljetukset: 

Yksityiset lentokenttäkuljetukset Lyonissa, saapumispäivänä bussi käytössä kaupunkikierroksen 

ajan. Lentokenttä sijaitsee noin puolen tunnin ajomatkan päässä keskustasta. 

 

Majoitus: 

Hotel Best Western Créqui Lyon Part-Dieu**** 

37 rue de Bonnel, 69003 Lyon, tél. +33 (0)4 78 60 20 47, www.bestwestern-lyonpartdieu.com  

 

Hyvä 65 huoneen hotelli Lyonin 3. kaupunginosassa kävelymatkan päässä joen varresta, 

keskusaukiolta, kauppahalleilta ja vanhaan kaupunkiinkin lyhyt matka. Hotellissa rauhallinen 

sisäpiha, aamiaistila, bistro, perusmukavuudet huoneissa.  

 

 
 

Opastukset: 

Saapumispäivänä suomalainen opas vastassa lentokentällä 

ja kaupunkikierros sekä lounas oppaan kanssa. Opas on 

Lyonissa asuva suomalainen, kuulet ranskalaisesta 

elämänmenosta ja Lyonin kaupungista asiaa. 

 

Ruokailut: 

Matka sisältää saapumispäivänä lounaan vanhassa 

kaupungissa perinteisessä bouchon-ravintolassa, toisena 

matkapäivänä lounaan kuuluisan keittiömestarin Paul 

Bocusen nimeä kantavassa kauppahallissa ja viimeisenä 

iltana yhteisen illallisen Bocusen brasseriessa. Kaikkiin 

ruokailuihin kuuluu 3 ruokalajia, ruokaviini, vesi ja 

kahvi/tee. 

 

Lyonin kaupunkikortti: 

Matka sisältää Lyonin kaupunkikortin, jolla kuljet rajattomasti raitiovaunulla, metrolla ja 

bussilla, saat alennuksia suurista tavarataloista ja pääset ilmaiseksi moniin kaupungin 

museoihin. Jokilaivaristeilyistä ja oopperalipuista alennusta.  

http://www.pamplemousse.fi/
http://www.bestwestern-lyonpartdieu.com/
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Alustava matkaohjelma (muutokset mahdollisia): 

 

Lauantai 9.3.2019: Saapuminen ja heti tuntumaa Lyoniin 

- Finnairin reittilento Helsinki – Lyon klo 0745 – 0955 (AY1597). 

- Suomalainen opas ja bussi vastassa lentokentällä.  

- Ajo keskustaan, missä lyhyt kaupunkikierros bussilla ja sitten jalkaudutaan vanhan 

kaupungin pienille kujille ja salakäytäviin. 

- Lounas vanhassa kaupungissa perinteisessä bouchon-ravintolassa.  

- Lounaan jälkeen noustaan köysiradalla Fourvièren kukkulalle, mistä 

panoraamanäkymät yli kaupungin. Piipahdus upeassa basilikassa.  

- Iltapäivällä bussilla hotellille ja majoittuminen. 

- Ilta vapaa ja omatoiminen illallinen, annamme mukaan suosituksia hyvistä ravintoloista.  

 

 
 

Sunnuntai 10.3.2019: Ruokapäivä kauppahalleilla 

- Aamiainen hotellilla. 

- Oppaan kanssa aamusta lähtö kävellen kauppahalleille. Aamupäivän aikana tutustutaan 

paikallisiin herkkuihin, niin ruokiin kuin viineihinkin, ja voitpa tehdä ostoksiakin. Kuulet 

myös tarinaa lyonilaisen keittiön ja Lyonin gastronomisen aseman synnystä. 

- Vierailun päätteeksi lounas kauppahallissa. 

- Iltapäivä vapaa-aikaa.  

VINKKI: Jos haluat käydä uudessa tiedettä ja antropologiaa yhdistelevässä 

maailmankulttuurin museossa Musée des Confluences tai Lumières’n elokuvamuseossa, 

on nyt hyvä hetki sille, koska nämä museot ovat maanantaina kiinni. Lyonin 

kaupunkikortilla pääsy museoihin ilmainen. Matkanjohtaja lähtee mukaan tarvittaessa. 

 

 
 

http://www.pamplemousse.fi/
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Maanantai 11.3.2019: Vapaapäivä ja yhteinen illallinen 

- Aamiainen hotellilla. 

- Vapaa-aikaa Lyonissa ostoksille tai voit tutustua omatoimisesti kaupungin moniin 

museoihin.  

VINKKI: Avoinna näin maanantaisin on taidemuseo Beaux Arts (esillä merkittävä 

kokoelma eurooppalaisen taiteen mestariteoksia muun muassa Rubensilta, Rembrantilta 

ja Gauguinilta) ja kaupunkikortilla saqat myös alennuksia tavarataloista Printemps ja 

Galéries lafayette. Paljon pieniä putiikkeja vanhassa kaupungissa, iso ostoskatu Rue de 

la République. 

- Illalla lähtö hotellilta illalliselle Bocusen nimeä kantavaan brasseriehen.  

 

Tiistai 12.3.2019: Kotiin 

- Aamiainen hotellilla. 

- Huoneiden luovutus ja laukut bussiin. 

- Bussikuljetus hotellilta lentokentälle, lähtö klo 8.15. 

- Finnairin reittilento Lyon – Helsinki klo 1045 – 1455 (AY1598). 

 

 

Matkan hinta sisältää: 

• Finnairin suorat reittilennot Helsinki – Lyon – Helsinki, matkalaukkumaksut lennoilla 

09MAR HELSINKI – LYON  0745 – 0955  AY1597 

12MAR LYON – HELSINKI  1045 – 1455   AY1598 

• Edestakaiset lentokenttäkuljetukset ja bussin käytössä saapumispäivänä ohjelman mukaan 

• Majoituksen hotellissa*** 2hh/1hh, sis. buffet-aamiaiset ja paikalliset turistiverot 

• 2 x lounaan juomineen ja 1 x illallisen juomineen ohjelman mukaan 

• Lyonin kaupunkikortin matkan ajalle (sis. matkakortin, ilmaiset pääsyt museoihin jne) 

• Suomalaisen oppaan Lyonissa lentokentällä, kaupunkikierroksen ja kauppahallikierroksen  

• Pamplemoussen matkanjohtajan matkalla mukana 

• Lyonin kartan ja infon sekä matkapaketin postituksen kaikille lähtijöille ennen matkaa 

• Matkan yksilöllisen suunnittelun ja toteuksen 

• Alv 

 

Matkan hinta ei sisällä: 

• Matkustaja- tai matkatavaravakuutuksia 

• Toimistomme palvelumaksua 24 € / hlö 

• Mahdollista lentoyhtiön polttoainelisämaksua 

 

Hintaperuste 

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat edellyttävät 12 osallistujaa. Jos 

osallistujamäärässä jää alle minimin on matkanjärjestäjällä oikeus muuttaa ohjelmaa, muuttaa 

hintaa tai perua matka (YME10). 

 

Matkanne sisältää reittilennot, jotka pääsääntöisesti ovat peruutuskelvottomia liputuspäivän 

jälkeen sekä erityismatkaehtojen mukaisia räätälöityja maapalveluja esim. majoituksissa, 

harrasteissa tai vierailuissa, joissa ei ole peruutusmahdollisuutta. Käyttämättä jätetyistä 

palveluista ei mahdollista saada hinnanalennusta. On erittäin tärkeää huomioida, että matkaa 

ei voi muuttaa, lyhentää tai pidentää matkalippujen kirjoittamisen jälkeen.  

 

http://www.pamplemousse.fi/
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Matkamme sisältävät useasti myös erityismatkaehtojen mukaisia räätälöityjä maapalveluja 

esim. majoituksissa, harrasteissa tai vierailuissa, joissa ei ole peruutusmahdollisuutta. 

Käyttämättä jätetyistä palveluista ei mahdollista saada hinnanalennusta. On erittäin tärkeää 

huomioida, että matkaa, tai matkustajien tietoja matkojemme erityisluonteen vuoksi YME 7.2 

oikeuttamina, ei voi muuttaa, lyhentää tai pidentää matkalippujen kirjoittamisen jälkeen. 

Myöhemmin tehtyjä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden 

tilaamisena. 

 

Ranskan ja Italian turistivero, taxe de sejour  

Ranskassa on majoittajalla oikeus periä ns. turistivero (n. 2 € / yö / yli 13-v). Tämä turistivero 

maksetaan paikan päällä majoitukseen (ellei muuta mainittu).   

 

Yleistä 

Matkustajan tulee antaa Pamplemousseen yhteystiedot (myös puhelin), josta hänet voi ennen 

matkaa ja matkan aikana tavoittaa. Matkustajan on huolehdittava tarvittavistaan matka-

asiakirjoista (kuten passista) sekä omista dokumenteistaan. Jos matkustaja ei käytä 

menolentoa, hän menettää oikeuden käyttää myös paluulentoa. Matkan varaaja on velvollinen 

toimittamaan kaikki matkanjärjestäjältä saamansa tiedot eteenpäin ja on vastuussa niiden 

oikeellisuudesta matkanjärjestäjää sekä matkalle lähtijöitä kohtaan. Matka ei sovellu 

liikuntarajoitteiselle. 

 

Henkilötietojen käsittely 

Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen 

kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden 

ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. 

  

Matkan varaus-, maksu- ja peruutusehdot  

Matkanne on erikoismatka, jota koskevat YME4 koskien erityisehdot. Varauksen yhteydessä 

maksetaan varausmaksu 30 % matkan hinnasta ja palvelumaksu. Asiakasta sitova sopimus 

syntyy, kun asiakas ilmoittautuu matkalle. Tällöin asiakas sitoutuu maksamaan alkumaksun. 

Mahdollisesta matkavahvistuksen jälkeisestä muutoksesta (kuten nimi) peritään todelliset 

kulut sekä erillinen palvelumaksu 24 euroa/aikuinen ja 12 euroa/alle 17 v. Loppumaksun 

eräpäivä on 40 päivää ennen lähtöpäivää. Maksettuja suorituksia ei palauteta.  

 

Matkustajatiedot 

Lähtijöiden tiedot tulee antaa kuten matkustajan passissa (1. etunimi + sukunimi 

kokonaisuudessaan). Yhteystiedot tulee saada niin, että matkustajiin saadaan yhteys myös 

matkan aikana. Matkustajan on ilmoitettava matkanjärjestäjälle mahdollisesta matkapaketin 

toteuttamisessa havaitsemistaan virheistä ilman aiheetonta viivytystä.  

 

Ryhmän edustaja, ns. varaaja, on velvollinen toimittamaan kaikki matkanjärjestäjältä 

saamansa tiedot eteenpäin ja on vastuussa niiden oikeellisuudesta matkalle lähtijöitä kohtaan. 

Matkavarauksen tekevän henkilön on ilmoitettava matkaa koskevat tiedot ja ehdot niille 

matkustajille, joille hän on tilannut matkan. Hän on vastuussa tiedon oikeellisuudesta niin 

ehdotuksen, vahvistuksen kuin mahdollisten muutosten tai lisätietojen osalta. 

 

Matkustajan oikeus peruuttaa matka  

Matkustajan peruuttaessa matkan veloitamme matkojemme erityisluonteen vuoksi YME 4.1 

ja YME 1.3 oikeuttamina matkustajalta em. peruutusehtojen mukaiset kulut. 

 

http://www.pamplemousse.fi/
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Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue 

majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon, ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa 

matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu. 

Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti 

lisämaksun maksamisesta matkanjärjestäjälle. (YME 4.2 – 4.3) 

 

Edellytämme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy myös matkan 

keskeytysvakuutus ja peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan 

sairastumisen tai kuoleman varalta. Vakuutusten kattavuudessa voi olla eroja. Kehotamme 

tarkistamaan että vakuutusturvanne on riittävä. Lisäksi kehotamme hankkimaan 

eurooppalaisen sairaanhoitokortin Kelasta.  

 

Matkanjärjestäjän vastuu 

Matkanjärjestäjä on tuottanut nämä matkat yhteistyössä maajärjestelyistä vastaavien 

yhteistyökumppaniensa kanssa. Yhteistyökumppanit tekevät kaiken voitavansa tässä 

esitteessä esitettyjen matkojen onnistumiseksi. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka 

aiheutuvat "force majeure"-tapauksissa, esim. lakkotilanteissa, luonnon katastrofien sattuessa, 

poliittisissa selkkauksissa tai muissa vastaavissa tilanteissa. 

   

Tietoa maiden poliittisesta sekä terveydellisestä tilasta pitää Suomen ulkoministeriö, 

www.um.fi , Suomen lentokenttien aikatauluista ja turvamääräyksistä näet www.finavia.fi. 

Lisätietoa  Ranskan lentoajoista, Ranskan lentokentät http://www.aeroport.fr/, Pariisi Charles 

de Gaulle http://www.paris-cdg.com/.  

 

Tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu 

matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. 

Matkanjärjestäjä on vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi 

matkanjärjestäjä on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, 

jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että 

yrityksestä tulee maksukyvytön. Tämä on lain vaatima vakiolauseke ja koskee kaikki 

vakuuden antaneita matkanjärjestäjiä.  

 

                          
 

Pamplemousse Oy on Kilpailu- ja kuluttajarekisterissä  oleva vastuullinen matkanjärjestäjä 

(KUVI 4796/04) ja on antanut vakuuden toiminnastaan.  www.kkv.fi/matkatoimistorekisteri.  

 

Yleiset matkapakettiehdot ja Pamplemoussen muut matkaehdot ovat luettavissa sivuilla 

www.pamplemousse.fi/matkaehdot/.  Mikäli tässä tarjouksessa ja edellä mainituilla 

nettisivuilla olevissa ehdoissa on ristiriitaisuuksia noudatetaan ensisijaisesti tässä tarjouksessa 

annettuja erityismatkaehtoja. 

http://www.pamplemousse.fi/
http://www.formin.fi/
http://www.finavia.fi/
http://www.aeroport.fr/
http://www.paris-cdg.com/
http://www.kkv.fi/matkatoimistorekisteri
http://www.pamplemousse.fi/matkaehdot/

