
IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO 
 
TOUR DE TARMO – PYÖRÄILY JA KULTTUURIMATKA PROVENCEEN 
 
Pyöräilymatka ranskalaisesta elämäntavasta, historiasta ja ruokakulttuurista 
kiinnostuneille. Provencen maaseutu on värikästä ja lumoavan kaunista, ja alueella on 
vahva paikallinen kulttuuri. Ei ihmekään, että itse taiteilija Van Gogh viihtyi täällä 
varsin hyvin. Pyörämatkalla pääsee nauttimaan myös Marseillen upeista merellisistä 
maisemista. 
 
Matkaohjelma: 

1. matkapäivä to 9.6.2022  
Klo 15.00 lähtö Jyväskylä Harjukatu tilausajolaituri 

Matkalla tauko. 

Klo 18.30 saapuminen Vantaalle, kentällä käydään tekemässä lähtöselvityksen ja jätetään matkalaukut. 
Majoittuminen Vantaalle lentoaseman läheisyyteen hotelli Scandic Helsinki Aviapolisiin. 

 
2. matkapäivä pe 10.6.2022 

Klo 04.00 alkaen varhaisaamiainen hotellissa. 
Siirtyminen hotellin lentokenttäbussilla lentoasemalle. Lähtöaika sovitaan illalla hotellissa. 

Kentälle suoraan saapuvat tapaavat ryhmän T2 terminaalin pääaulassa.  

Klo 07.35 – 09.40 AY1571 Finnairin lento Helsinki-Pariisi. 
Lentoasemalta päästään junaan. Aikataulu selviää maaliskuussa. 

Junamatka Pariisi – Avignon, aikataulu selviää maaliskuussa, kun liput tulevat myyntiin. 
Saapuminen Avignoon ja majoittuminen hotelli Mignoniin.  

Kokoontuminen hotellin aulassa ja kävelykierros historiallisesti merkittävässä kaupungissa ja vierailu paavien 

palatsissa. 
Klo 19.30 tervetuloillallinen. 

 
 
3. matkapäivä la 11.6.2022 

Aamiainen hotellissa.  
Pyörät otetaan haltuun ja lähdetään rauhallisia kyläteitä pitkin Avignosta Aramonin kautta kohti yhtä 

maailman perintökohdetta eli Pont du Gardia, joka maailman tunnetuin roomalainen akveduki. 

Majoittuminen iltapäivällä Uzesin herttuoiden kaupunkiin. Vieraillaan herttuoiden palatsissa. Päivämatka n. 
50 km. Hotellina Boutique Hotel Entraiques. Illallinen. 

 

  



 

4. matkapäivä su 12.6.2022 
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus.  

Pyöräillään hyviä pyöräteitä pitkin Uzesista kohti Beaucairen vanhaa kaupunkia. Matka jatkuu Tarascon 
linnaan, jonka rakennutti Napolin kuningas René d'Anjou 1400-luvun alussa. Illaksi saavutaan Arlesin 

kaupunkiin, joka on yksi UNESCO:n maailmanperintökohde. Tutustumme alueen antiikin historiaan.  

Majoittuminen Hotel Le Calendaliin. Päivämatka n. 55 km. 
Illallinen. 

 

 
 

 

5. matkapäivä ma 13.6.2022 
Aamiainen hotellissa. 

Arlesiin antiikin nähtävyyksiin tutustuminen jatkuu aamupäivällä.  
Pyöräilemme Maillanen kylään, missä vieraillaan nobelisti Mistralin syntymäkodissa. Matka jatkuu 

viehättävien kylien Rognonasin ja Caumontin läpi kohti antiikkikauppojen ja kanavien kaupunkia L'Isle sur la 

Sorgueta. Kaupungissa yövytään 2 yötä hotelli Les Nevosissa tai vastaava. 
Päivämatka n. 56 km. 

Illallinen. 
 

 
 

6. matkapäivä ti 14.6.2022 
Aamiainen hotellissa. 

Päiväretki pyörillä, L'Isle sur la Sorgue - Fontaine de Vaucluse – Village des bories - L'Isle sur la Sorgue 

Päivän aikana näemme upeita jokimaisemia, Petrarcan lähteen, vierailemme Village des bories 
museoalueella, joka on liuskekivistä rakennettu arkaainen kylä. Picknic- lounas päivän aikana. 

Tämän päivän aikana on korkeuseroja, huoltoauton käyttö nousuissa mahdollinen. Päivämatka 40 km. Paluu 
illaksi L'Isle sur la Sorgueen ja majoittuminen hotelli Les Nevosissa tai vastaava. 

Ilta oma ohjelmaa. 

 

 



 

7. matkapäivä ke 15.6.2022 
Aamiainen hotellissa. 

Matka jatkuu pyörillä tasaista reittiä pitkin Cavaillon kautta sympaattisen viehättävän antiikin kaupungin  
Saint Remy de Provencen kautta Arlesin asemalle. Luovutamme pyörät pois ja jatkamme junalla matkaa 

Marseilleen. Pyöräilyetappi n. 40 km. 

Majoittuminen Marseillessa hotelli Escale Oceaniaan, 2 yötä. Hotelli sijaistee lähellä satamaa. Illallinen. 
 

 
 
8. matkapäivä to 16.6.2022 

Aamiainen hotellissa. 

Tutustutaan komeaan ja hieman paheellisenkin Marseillen nähtävyyksiin.  Merimatka Chauteau d`lfin 
linnakkeelle (säävaraus). Käymme näköalapaikalla, mistä aukeaa näköala pitkälle merelle ja kaupunkiin, 

tutustumme Marseilles`n vanhaan satamaan sekä kahteen museoon eli vanhan Marseilles`n museoon sekä 
meriarkeologiseen museoon. 

Marseille on Ranskan toiseksi suurin kaupunki, sen kulttuuri on mielenkiintoinen, joten nähtävää riittää. 

Sataman tori on hyvin tunnelmallinen ja siellä vierailijat viettävätkin paljon aikaansa. 
Päätösillallinen. 

 

 
 
9. matkapäivä pe 17.6.2020 

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus. 
Lähdemme junalla kohti Pariisin lentoasemaa. Aikataulu selviää maaliskuussa. 

Klo 19.00 – 22.55 AY1578 Finnairin lento Pariisi-Helsinki. 
Lennon saavuttua Helsinkiin, bussikuljetus Jyväskylään. Matkalla tarvittaessa tauko. 

Saapuminen Jyväskylään n. klo 03.00. 

 
Tarmo Kunnas kertoo matkan aikana ranskalaisten elämänasenteesta ja -taidosta. 

 
Aikatauluja ohjelma sitoumuksetta. Pieniä aikataulun ja ohjelman muutoksia saattaa tulla matkan aikana. 

Päivitämme ohjelmaa, kun junaliput tulevat myyntiin. 

 
Pyörämatkojen pituudet päivittäin n. 40-56 km. Tarvittaessa voi siirtyä myös huoltoauton kyydissä. 

 
Hinta 

2680 euroa/hlö, jos 18 lähtijää (tavoite lähtijämäärä) 

2760 euroa/hlö, jos 16 lähtijää 
2860 euroa/hlö, jos 14 lähtijää 



  

 
Hinta edellyttää vähintään yllä olevat lähtijämäärän. 

 
Hintaan sisältyy: 

-bussikuljetus Jyväskylä-Helsinki-Jyväskylä 

-majoitus Vantaalla hotelli Scandic Helsinki Aviapolis kahden hengen huoneessa varhaisaamiaisella sekä 
kenttäkuljetus lentoasemalle hotellin kenttäbussilla 

-Finnairin suora reittilento turistiluokassa Helsinki-Pariisi-Helsinki, lentokenttäverot ja matkustajamaksut 
-matkalaukku lennolle 23 kg ja käsimatkatavarat 8 kg 

-junaliput Pariisi-Avingon, Arlin - Marseille, Marseille - Pariisi 

-tarvittavat kuljetukset juna-asemilta hotelliin 
-hotellimajoitukset Ranskassa standard luokan kahden hengen huoneissa aamiaisella 

* 10.-11.6. Hotel Mignon 1 yö 
* 11.-12.6. Boutique Hotel Entraiques 1 yö 

* 12.-13.6. Hotel Le Calendal 1 yö 
* 13.-15.6. Hotel Les Nevos 2 yötä tai vastaava 

* 15.-17.6. Hotel Escale Oceanian Marseille 2 yötä 

- 1x tervetuloillallinen ja lasi viiniä 
- 5x illallinen (ei ruokajuomia) 

- 1x päätösillallinen viineineen 
- 1x picknic-lounas 

- kaupunkivero per yö 

- polkupyörien vuokraus, huoltoauto pyöräilypäivien ajan 
- matkanjohtaja toimii Emeritusprofessori Tarmo Kunnas ja huoltoauton kuljettajana Timo Junkala 

- ohjelman mukaiset sisäänpääsyt ja meriretki (säävaraus, museoita jos huono sää) 
 

Lisämaksusta: 
- yhden hengen huonelisämaksu 460 euroa. 

- sähköpyörän lisämaksu 160 euroa. 

 
Hotellitiedot 

Scandic Helsinki Aviapolis 
Robert Huberin tie 6, Vantaa 

+358 9 68999030 

https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/helsinki/scandic-helsinki 
 

Hotel Mignon** 
12 Rue Joseph Vernet  

84000 AVIGNON, p. +33 9 70 35 37 67 

https://www.hotel-mignon.com/ 
 

Boutique Hotel Entraiques **** 
4 Pl. de l'Évêché, 

30700 Uzès, Ranska 
+33 4 66 72 05 25 

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

 
Hotel Le Calendal *** 

5 rue Porte de Laure  
13200 ARLES Tel. +33(4) 90 96 11 89 

http://www.lecalendal.com/ 

 
Hotel Les Nevos*** 

205 Chemin des Névons,  
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue, Ranska 

Puh.: +33 4 90 20 72 00 
http://www.hotel-les-nevons.com/welcome.php 

 

 

https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/helsinki/scandic-helsinki
https://www.hotel-mignon.com/
https://www.hotel-entraigues.com/en
http://www.lecalendal.com/
http://www.hotel-les-nevons.com/welcome.php


 

Hotel Escale Oceania Marseille*** 
5 La Canebière, 13001 Marseille, Ranska 

Puh.: +33 4 91 90 61 61 
https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-escale-oceania-marseille 

 

Pyydämme huomioimaan, että hotelleissa huoneet ovat erikokoisia ja usein myös persoonallisesti 
sisustettuja. Viehättäviä pieniä kaupunkihotelleja. Huoneiden saatavuus on kohteissa huono ja sen vuoksi 

joudumme rajoittamaan yhden hengen huoneiden määrää. 
 

Suositeltavaa on, että matkalle lähtijät harjoittelevat pyöräilemistä viimeistään pari viikkoa ennen matkaa, 

jotta keho tottuu satulaan. Tarpeellisia matkavarusteita ovat mm: sopiva sadeviitta, pyöräilyyn sopivat 
kengät, pyöräilyhousut ja oma pyöräilykypärä. Suosittelemme että kullakin matkustajalla on vain yksi 

matkalaukku, jotta siirtymät hotellista toiseen ovat sujuvia.  Vuokrattavat pyörät ovat hyvälaatuisia ja vakaita 
ajettavia. Pyörissä on käsijarrut, sillä paljon pyöräilevät ranskalaiset ovat todenneet käsijarrulliset pyörät 

jalkajarrullisia turvallisemmiksi. 
 

Matkanjohtajana toimii Suomen Ranskan instituutin johtajana toiminut JY:n kirjallisuuden emeritusprofessori 

Tarmo Kunnas ja huoltoauton kuljettajana Timo Junkala. 
 

Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoomme. 
 

Ilmoittautuminen viimeistään 4.3.22 mennessä.  

Liisa Kovanen p. 0201 303 333 tai 0201 303 330 liisa.kovanen@pohjolanmatka.fi. Pyydämme huomioimaan, 
että paikkoja on rajoitetusti. 

 
Varauksen yhteydessä on ilmoitettava passin mukainen nimi, syntymäaika (pvkkvv), osoite, 

puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä mahdolliset erikoisruokavaliot sekä pituus pyörän 
vuokrausta varten ja haluaako pyörän naisten vai miesten rungolla ja mahdollisuus rajoitetusti myös 

sähköpyöriin. 

 
Matkustusasiakirjana passi, jonka suosittelemme olevan voimassa 3 kk matkan jälkeen. Sekä EU 

digitalinen rokotustodistus täydestä rokotussuojasta QR koodeineen omakannasta sekä digitaalisena että 
paperille tulostettuna.  

Informoimme vielä muista mahdollista käytännön asioista sekä maahan saapumisilmoituksesta, joka on 

mahdollisesti tehtävä ennen Pariisiin saapumista. Ohjeistukset muuttuvat lähes viikoittain. 
 

Kullakin lähtijällä tulee olla voimassa oleva matkavakuutus. 
Tarkistakaa, että matkavakuutuksessa on riittävä peruutusturva. 

 

Varaa matkalle mukaan kasvomakseja sekä käsidesiä. 
 

Matkaliput ja viimeiset ohjeistukset lähetetään n. 2,5 viikkoa ennen matkalle lähtöä sähköpostilla. 
 

Hotellien tiukkojen peruutusehtojen vuoksi maksu- ja peruutusehdot alla. 
Ennakkomaksu 450 euroa/hlö. Laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. 

Loppulasku 27.4. mennessä. 

 
Erityisperuutusehdot. 

-jos peruuntuminen tapahtuu ennakkomaksun maksamisen jälkeen ja ennen 27.4. peruutuskulu 450 euroa. 
-jos peruuntuminen tapahtuu 27.4. jälkeen ja ennen 9.5. peruutuskulu 50% matkan hinnasta. 

-9.5. jälkeen tapahtuvista peruutuksista kulut 95 % matkan hinnasta. 

 
Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen ja matkavakuutukseen löytyy Pohjolan Matkan nettisivuilta 

yleisistä matkapakettiehdoista eli https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot. 
 

Turvallisesti ja vastuullisesti 
Noudatamme matkoillamme ulkoministeriön matkustussuosituksia, viranomaismääräyksiä ja THL:n 

ohjeistuksia.  

 

https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-escale-oceania-marseille
https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot


Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden matkanvetäjien muutoksiin force majeure tapauksissa. 

 
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin 

ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Pohjolan Matka on täysin vastuussa 
koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Matka on hankkinut lainsäädännössä 

edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen 

paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 
mukaisista tärkeimmistä oikeuksista. 

 
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. 
 

Matkaohjelman kuvat Pixabay. 
 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka. 


