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RANSKALAINEN SIIDERIMATKA  

BRETAGNEEN JA NORMANDIAAN 22.-26.4.2020 

 

Kevään herkkumatka hyvän ruoan ja juomien ystäville Ranskaan. Tällä matkalla tulevat tutuiksi 

omena- ja päärynäjuomat, juustot, merenelävät, alueiden ruokakulttuuri sekä Bretagnessa Rennes, 

Saint Malo ja ihastuttava pikkukylä Domfront, Normandiassa Caen ja Calvadoksen maaseutu.  

 

Matkanjohtajana ja asiantuntijana mukana Riku Elovainio, ranskalaisten siiderien 

maahantuontiyritys Sidiksestä. www.sidis.fi  

 

Tervetuloa mukaan! 

 

 
 

Matka sisältää: 

• Finnairin reittilennot Helsinki – Pariisi – Helsinki, matkalaukkumaksut lennoilla 

 22APR  HELSINKI – PARIS CDG 0925 – 1130 AY1573 

 26APR  PARIS CDG – HELSINKI 1900 – 2300 AY1578 

• Ohjelman mukaiset junaliput, bussikuljetukset, kuljettajan palvelut ja tarvittavat ruokailut 

• Majoitukset 4 yötä keskitason hotelleissa aamiaisilla 

• 6 x siideritilavierailun maisteluineen ohjelman mukaan 

• 3 x lounas juomineen, 1 x brunssi ja 3 x illallinen juomineen 

• Crêppikoulun Saint Malossa 

• Matkanjohtajan, siideriasiantuntija Riku Elovainion matkalla mukana   

• Matkapaketin toimitettuna postitse kotiin ennen matkaa, sis. mm. Bretagnen ja Normandian kartat  

 

Matkan hinta: 1589 € / hlö 

Hinta perustuu majoitukseen kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen lisämaksu 185 €.  

Hintaan lisätään toimistomme palvelumaksu 24 € / hlö. Mukaan mahtuu 14 osallistujaa. 

 

ILMOITTAUTUMISET 31.1.2020 mennessä: matkat@pamplemousse.fi tai puh. 09-4551121. 

 

Matka on yksilöllisesti rakennettu reittilentoihin perustuva valmismatkapaketti, joka sisältää myös 

maapalveluja paikan päällä. Vastuullinen matkanjärjestäjä Pamplemousse Oy. 

http://www.pamplemousse.fi/
http://www.sidis.fi/
mailto:matkat@pamplemousse.fi
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Alustava matkaohjelma (muutokset mahdollisia): 

 

Keskiviikko 22.4.2020: Saapuminen Normandiaan 

- Finnairin reittilennot Helsinki – Pariisi CDG klo 09.25 – 11.30. 

- Suora juna Paris CDG – Rennes (alustava aikataulu klo 12.38 – 15.29, vahvistuu 3kk ennen 

matkaa). 

- Kuljetus hotellille ja majoittuminen Rennesin 

keskustaan boutique-hotelliin Hotel de 

Nemours***.   

- Yhteinen matkan aloitusillallinen Rennesissä. 

 

Hôtel de Nemours*** 

5 rue de Nemours, 35000 Rennes, 

https://www.hotelnemours.com/en/  

Kaunis pieni boutique-hotelli keskustassa. 

Huoneissa perusmukavuudet.  

 

 

Torstai 23.4.2020: No nyt vierailuille 

- Aamiainen hotellilla. Huoneiden luovutus ja laukut bussiin. 

- Päivän aikana ajoa Bretagnen maaseudulle ja tutustutaan siiderinvalmistajiin Brocéliande ja 

Kerloick. Vierailuilla kuulet perusasiat siiderinvalmistuksesta ja maistat tuottajien omia 

siidereitä. 

- Päivä sisältää myös yhteisen lounaan ja lyhyen visiitin kauniissa Dinanin kaupungissa. 

- Saint Malossa majoittuminen hotelliin*** rantabulevardille.  

- Omatoiminen ja omakustanteinen illallinen.  

 

 

Hotel Escale Oceania*** 

76 Chaussée du Sillon, St Malo, 

https://www.oceaniahotels.com/en/hotel/hotel-

escale-oceania-saint-malo  

 

Rantabulevardilla sijaitseva hotelli. Vanhaan 

kaupunkiin 700m. Rauhallinen sisäpiha, baari, 

aamiaistila.  

http://www.pamplemousse.fi/
https://www.hotelnemours.com/en/
https://www.oceaniahotels.com/en/hotel/hotel-escale-oceania-saint-malo
https://www.oceaniahotels.com/en/hotel/hotel-escale-oceania-saint-malo
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Perjantai 24.4.2020: Lettuja ja siideriä  

- Aamiainen hotellilla. Huoneiden luovutus ja laukut bussiin. 

- Aamupäivällä creppikoulu Saint Malossa ja lounaaksi toki galetit ja crêpit.   

- Tämän päivän siiderialue on Domfront, kuuluisa päärynäsiideristään. Yksi vierailu iltapäivällä 

siiderinvalmistajalle La Cave Normande ennen majoittumista Domfrontin kylään.  

- Yhteinen illallinen Domfrontissa.  

 

Hotel de France** 

7, rue du Mont St Michel, 61700 Domfront, https://www.hoteldefrance-domfront.fr/  

Vain 15 huoneen hotelli pienessä keskiaikaisessa ja pittoreskissä Domfrontin kylässä. 

Perusmukavuudet huoneissa. Illallisravintola.  

 

 
 

 

Lauantai 25.4.2020: Domfrontista Calvadokseen 

- Aamiainen hotellilla. Huoneiden luovutus ja laukut bussiin. 

- Ajetaan Calvadoksen alueelle Normandiaan. Vierailu kahdella siideriä ja calvadosta 

tuottavalla tilalla maisteluineen, Pierre Huet ja Manoir de Grandouet. Toisella tilalla tarjolla 

myös paikallisia juustoja, ja maistelussa keskitytään yhdistämään Normandian herkut eli 

siideri ja juustot. 

- Illaksi Caeniin, missä majoittuminen keskustan huoneistohotelliin Adagio Aparthotel****.  

- Yhteinen illallinen Caenissa. Illallisella tarjolla pääasiassa mereneläviä ja halukkaille 

ostereitakin. 

 

 
 

http://www.pamplemousse.fi/
https://www.hoteldefrance-domfront.fr/
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Adagio Aparthotel**** 

1 quai Eugène Meslin, 14000 Caen 

https://www.adagio-city.com/gb/hotel-8165-aparthotel-

adagio-caen-centre/index.shtml  

 

Hyvätasoisia huoneistoja Caenin keskustassa. 

Huoneistoissa avattava vuodesohva (tai erilliset), pieni 

keittonurkkaus, oma kph ja wc. Perusmukavuudet. 

Aamiainen sisältyy hintaan.   

  

 
 

 

Sunnuntai 26.4.2020: Maalaisbrunssille ehtii vielä 

- Aamiainen hotellilla. Huoneiden luovutus ja laukut bussiin.  

- Aamupäivällä vierailu paikallisella torilla.  

- Sunnuntain brunssille ajetaan siideritilalle. Upea kattaus, herkulliset paikalliset tuotteet, aikaa 

nauttia ja maistella.  

- Matka jatkuu kohti lentokenttää, saapuminen Pariisin CDG:n lentokentälle viimeistään klo 17.00. 

- Finnairin reittilento Suomeen klo 1900 – 2255. 

 

 

 
 

 

http://www.pamplemousse.fi/
https://www.adagio-city.com/gb/hotel-8165-aparthotel-adagio-caen-centre/index.shtml
https://www.adagio-city.com/gb/hotel-8165-aparthotel-adagio-caen-centre/index.shtml
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Matka sisältää: 

• Finnairin reittilennot Helsinki – Pariisi – Helsinki, matkalaukkumaksut lennoilla 

 22APR  HELSINKI – PARIS CDG 0925 – 1130 AY1573 

 26APR  PARIS CDG – HELSINKI 1900 – 2300 AY1578 

• Ohjelman mukaiset junaliput, bussikuljetukset, kuljettajan palvelut ja tarvittavat ruokailut 

• Majoitukset 4 yötä keskitason hotelleissa aamiaisilla 

• 6 x siideritilavierailun maisteluineen ohjelman mukaan 

• 3 x lounas juomineen, 1 x brunssi ja 3 x illallinen juomineen 

• Crêppikoulun Saint Malossa 

• Matkanjohtajan, siideriasiantuntija Riku Elovainion matkalla mukana   

• Matkapaketin toimitettuna postitse kotiin ennen matkaa, sis. mm. Bretagnen ja Normandian kartat  

• Alv 

• Matkan yksilöllisen suunnittelun ja toteutuksen 

 

Matkan hinta ei sisällä: 

• Matkustaja- tai matkatavaravakuutuksia 

• Em. palvelumaksua 24 € / hlö 

• Mahdollista lentoyhtiön polttoainelisämaksua 

• Muita ruokailuja kuin mainitut 
 

 

Ryhmämatkan ehdot: 

 

Hintaperuste 

Kaikki hinnat perustuvat tarjouspäivänä annettuun 

arvioon. Hinnat ovat sitoumuksetta. Lennot ja 

majoitukset alustavasti varattu. Muut palvelut 

saatavuuden mukaan. Pidätämme oikeuden 

hinnanmuutoksiin. Hinnat edellyttävät 14 

osallistujaa. Jos osallistujamäärässä muutoksia, on 

matkanjärjestäjällä oikeus muuttaa hintaa tai perua 

matka. 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. Myöhemmin tehtyjä 

muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan 

peruutuksena ja uuden tilaamisena. 

 

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 

Ranskassa on majoittajalla oikeus periä ns. 

turistivero (n. 2 € / yö / yli 13-v). Tämä turistivero 

maksetaan paikan päällä majoitukseen.   

 

Matkustajien tiedot ja oikeellisuus 

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. 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. 

 

 

http://www.pamplemousse.fi/
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Matkan varaus-, maksu- ja peruutusehdotukset 

Koska matka yksilöllisesti koottu matkaan lähtevien 

toiveiden mukaan, on siinä rajoitettu peruutusoikeus 

myös ylivoimaisissa esteissä, myös 

sairaustapauksissa. Ryhmä vastaa maksuista yhdessä 

ja maksut suoritetaan ryhmämaksuina (ellei muuta 

sovita). Varauksen yhteydessä maksetaan 

varausmaksu 30 % kokonaishinnasta sekä 

palvelumaksu / hlö. Jos maksu myöhästyy 

eräpäivästä, peruuntuu paikka välittömästi. 

Mahdollisesta matkavahvistuksen jälkeisistä 

muutoksista (kuten nimi, lähtöpäivä, ohjelman 

oleelliset muutokset) peritään todelliset kulut sekä 

erillinen palvelumaksu 24 €/aikuinen ja 12 €/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 antaa 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 ja YME 1.3 

oikeuttamina matkustajalta em. peruutusehtojen 

mukaiset kulut. 

 

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. Jos joku ryhmästä peruu 

lähtönsä, koko muu ryhmä on vastuussa 

mahdollisesta hinnannoususta, joka johtuu yhteisistä 

kuluista (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.  

 

Ryhmänjohtajan / varaajan vastuu (kokoava henkilö). 

Ryhmänjohtajan/ varaajan 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.  Ryhmä 

on itse vastuussa matkan aikana tapahtuneista 

aikataulun muutoksista ja on velvollinen kustantamaan 

niistä aiheutuneet mahdolliset kuljetusta koskevat 

lisäkustannukset. Ryhmä on myös vastuussa 

ilmoittamaan hotelleille klo 19.00 jälkeisestä 

saapumisajasta (jollei sitä ole etukäteen sovittu) ja 

paluulennolle ehtimisestä.  

 

Omatoiminen matka  

Ryhmä on omatoiminen matkansa aikataulussa ja 

mahdollisissa myöhästymisissä. Ryhmä ottaa myös 

vastuun sen aiheuttamista seuraamuksista (esim. 

varatun vierailun peruuntuminen). Ryhmällä on oma 

matkanjohtaja.  

 

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/.  

 

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

