Kultuurne Normandia
27.aprill- 2.mai 2018

27.04
1. päev

Reisi algus, lend Tallinn-Pariis
Püha Miikaeli mägi
Õhtusöök

Kogunemine lennujaamas 14.30.
Lend Tallinn-Pariis BT689 15.50-17.55.
Reisisaatjaks on kogu reisi vältel tunnustatud giid Sirje Levebvre, kes võtab meid vastu
lennujaamas. Alustame sõitu Le Mont Saint Micheli poole. Teel Püha Miikaeli mäe poole
teeme peatuse einestamiseks (~20.30-21.00). Ööbimine Püha Miikaeli mäe jalamil 4tärni hotellis Le Mont Saint Michel Mercure hotel.
28.04
2.päev

Püha Miikaeli mägi ja klooster, Bayeux
∼ 150km sõitu
Hommikusöök, lõuna

Hommikusöök hotellis ja alustame tuuriga kell 08.30.
Külastatakse St Micheli (Püha Miikaeli) mäge, mida
kutsutakse õhtumaade maailmaimeks. Väikesel saarel
mäekünkal, mis mõõna ajal on hoopis poolsaar, asub
klooster koos imelise gooti stiilis kirikuga. Siin on
Prantsusmaa suurimad tõusud ja mõõnad ning meri
eemaldub umbes 15 km kaugusele ja tõusu ajal kerkib
vesi suure kiirusega. Külastame kloostrit ja jalutame
vanadel linnamüüridel. Quesnoni jôgi, mis suubub
Miikaeli mäe all olevasse La Manche’i väina, on piiriks
Bretoonimaa ja Normandia vahel. Käime ka hanede ja
partied kasvatuses ja same teada, kuidas valmib
nuumlinnust Foie gras. Samas farmis naudime ka ehtsat
talulõunat. Õhtuks oleme Smaragdrannikul, jõuame
Bayeux’sse. Kunagine Gallia pealinn, üks suuri Rooma
linnu, viikingite dünastia keskus. Siin on sündinud üks
viikingite juhte William Pikkmõõk.
Majutus Bayeux´s 2 ööd.

29.04
3. päev

Normandia dessandi alad
∼ 55km
Hommikusöök, õhtusöök

Hommikusöök hotellis, tuuri algus kell 09.00.
Täna meenutame La Manche’i rannikul Euroopa ühte olulist ajaloosündmust. Väljasõit
Normandia dessandiga seotud aladele, mida kutsutakse pärlmutterrannikuks kuni Point
du Hoc’ni (55 km) meenutamaks II Maailmasõja ühte olulist pöördepunkti. Point du Hoci
kõrgel kaljurannikul toimusid dessandi kõige verisemad lahingud. Veel praegugi on seal

näha tuhandeid mürsuauke. Muljetavaldav ja kaunis Ameerika surnuaed: 9386 Carrara
valgest
marmorist
risti
all
puhkavad
Ameerika
noorsõdurid.
Külastame Bayeux kuulsat vaibamuuseumi, kus imetleme 11 saj. Kuninganna Mathilde´i
vaipa (pikkusega 70 m), mis jutustab Hastingsi lahingust 1066.aastal ja Inglismaa
vallutamisest Williami poolt ning külastame ka väga imposantset Notre Dame
katedraali. Naudime õhtusööki ning majutus toimub samas hotellis Bayeuxs.
30.04
4. päev

Deauville,Honfleur
∼ 150 km sõitu
Hommikusöök, lõuna

Hommikusöök hotellis, tuur algus kell 09.00
Sõit lilleranniku poole. Rikaste ja kuulsate suvituslinn: Deauville. Soovijad võivad õnne
proovida kasiinodes ning kasta end La Manche’i vette. Siin peetakse juba aastaid
Ameerika krimifilmide festivale. Just sellepärast kannavad ranna riietusruumid
Ameerika filmitähtede nime. Teel peatus Calvadosi tehases Pere Magloire Pont. Siin
saame teada kõike Erich Maria Remarque´ lemmikjoogist.
Lõunasöök kalvadositünnides. Sõit maalilisse Honfleuri ehk muusade linna.

Siit on saanud inspiratsiooni paljud kunstnikud-impressionistid, fovistid, pointistid,
kirjanikud, heliloojad. Näiteks Baudelaire kirjutas siin oma kuulsa Kutse reisile’
külastades oma ema, kes siin elas mõnda aega. Linnas on elanud Musset oma sõbra
Ulrich Guttingeri juures. Normandia kunstnikud Boudin, Hamelin kutsusid külla oma
Pariisi
sõpruDaubigny,
Corot,
Bonington,
Jonkind,
Seurat,
Dufy…
Siit läksid Prantsuse laevad 16 sajandil Kanadasse. Jalutuskäik vanalinna käänulistel
tänavatel täis kunstigaleriisid ja vanas sadamas, astume sisse Catherine’i puukirikusse.
Teadmiseks, et puukirikud on tõeliselt harvaesinevad Prantsusmaal.
Majutus Honfleuris 2 ööd. Hotel Du Dauphin, mis asub vanalinnas.
01.05
5.päev

Lillerannik, Etretat, Fécamp-benediktiini palee
∼ 80 km sõitu
Hommikusöök, õhtusöök

Hommikusöök hotellis, tuuri algus kell 09.00.
Lillerannik: ületame otsekui õhus rippuva üle
2 km pikkuse Normandia silla ja jôuame
alabasterrannikule. Peatus grandioossete
valgete kaljudega väikeses suvituslinnas
Etretat’s, mida paljud kunstnikud on

maalinud. Eriti tuntud on Gourbet maalid, mida saab tänapäeval imetleda Pariisis
D`Orsay muuseumis. Maupassant ütles, et kaljud on otsekui suur valge elevant, kes on
oma londi merre kastnud. Meres võib veel vaevu märgata Maire Antoinette´i soovil sinna
paigutatud vanu austriparke. Mõnusas villas elas aastatel 1883-1889 kirjanik Maurice
Leblanc, kelle kuulsaim tegelane on kahtlemata džentelmen-varas Arsene Lupin, kelle
uskumatutest vägitükkidest on vändatud terveid seeriad.
Majas on praegu kirjaniku muuseum. Etretat`s elades said inspiratsiooni ka Victor Hugo,
André Gide, Alexandre Dumas, Jacques Offenbach, Claude Monet. Jätkame sõitu piki
rannikut kuni kunagise võimsa kloosterlinna Fecamp`ni, et külastada benediktiini palee,
kus
saame
teada
kôik
sellest
joogist
(www.benedictine.fr) Selle rajaja Alexandre Suur oli ka kollektsionäär, tutvume tema
koguga. 12-13. sajandi võimsast Kolmainsuse kloostrit meenutavad vaid
varemed.Linnas oli kunagi üks suurimaid tursapüügi sadamaid kogu Prantsusmaal kuni
aastani 1973. Õhtusöök.
Majutus Honfleuris.
02.05
6. päev

Rouen, Pariis, tagasilend Tallinna
∼ 80 km sõitu
Hommikusöök, lõuna

Hommikusöök
hotellis,
alustame sõitu 08.00.
Külastame Rouen’i, mis on
ülem-Normandia
pealinn
vaimustava vanalinnaga. Eriti
kaunis ning kivipitsiline on
Notre Dame’i katedraal ning
kohtupalee. Otse katedraali
vastas oli kunstnik Monet
ateljee, kus valmisid šedöövrid
katedraalist erinevas valguses.
Jalutuskäigu ajal astume läbi ka
üsna hirmutavast kunagisest
leeprahaiglast ja surnuaiast, kus praegu tegutseb kunstikool. Vaatamist väärivad StMaclou 15. sajandist pärit kirik, St-Romaini, Martainville tänavad ja palju muud. Siin
hukati vanal turuplatsil 30.mail 1431 aastal Jeanne d’Arc. Praegu kõrgub tuleriida kohal
võimas rist. Otsekui kummulikeeratud paat laiutab turuplatsil kaasaegne Jeanne d`Arci
kirik, kuhu siiski tasub sisse astuda kasvõi imeliste vitraažide pärast. Rouenis on
muuhulgas väga hea kollektsiooniga Kaunite Kunstide Muuseum. Siin on elanud
kirjanikud Pierre Corneille ja Gustave Flaubert. Giverny: Monet vaimustav lilleaed ja
roosa maja sinise köögiga, kus üks impressionismi rajajaid elas 1883 aastast kuni
surmani
1926
ning
kust
ammutas
inspiratsiooni
oma
paljudeks
šedöövriteks www.fondation-monet.com.
Lõuna Givernys (~13.00). Sõit lennujaama. Lend Pariis-Tallinn BT 690 18.40-22.35.
Reisi lõpp!

Reisi hind: 1298.00 eurot/in
Hind sisaldab:
Edasi-tagasi lennupiletid AirBalticu-ga Tallinn-Pariis-Tallinn
Lennujaamamaksud
Mugavustega bussitransfeer ja eesti keelne giid reisi vältel
Majutus reisi vältel dbl/twin toas, hommikusöögiga
Lõunasöögid veini, vee, tee- ja kohvivalikuga (28,04, 30.04 ja 02.05)
Õhtusöögid veini, vee, tee- ja kohvivalikuga (27.04, 29.04 ja 01.05)
Programmis välja toodud maitselamused, sissepääsud ja degustatsioonid
Paleede, muuseumide jne. külastused (5 külastust)

Reisi hind: 1098.00* eurot/in
*Tasulised vaatamisväärsuste sissepääsutasud ja lõuna- ja õhtusöögid ei ole
paketi hinna sees
Hind sisaldab:
Edasi-tagasi lennupiletid AirBalticu-ga Tallinn-Pariis-Tallinn
Lennujaamamaksud
Mugavustega bussitransfeer ja eesti keelne giid reisi vältel
Majutus reisi vältel dbl/twin toas, hommikusöögiga
Programmis toodud maitselamused, (tasuta) sissepääsud
Lisatasu eest:
Reisikindlustus
Majutamine single toas
Lõuna- ja õhtusöögid
Tasuliste vaatamisväärsuste sissepääsutasud
Kontakt ja lisainformatsioon:
Fiesta Reisid
Süda 10-16
Tallinn 10118
Fiesta@fiestareisid.ee; +372 627 8012

