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Ohessa Ranskan matkojen erikoistoimisto Pamplemoussen esite pyörämatkasta Ranskaan. Matka on 

yksilöllisesti rakennettu matkapaketti, joka sisältää maapalveluja paikan päällä. Ranskaan 

erikoistuneena toimistona käytämme pääsääntöisesti Ranskassa paikallisia yrittäjiä ja pyydämme 

teitä palaamaan ajatukseemme pikaisesti, jotta voimme pienenkin kapasiteetin yrittäjille varata ja 

vahvistaa palvelut teitä koskien. Tarkistattehan samalla myös matkalle osallistuvien tietojen sekä 

ehdotetun aikataulun oikeellisuuden.   

 
Matkakohde: Bordeaux’n viinialueet 

Matkapäivät: 6 päivää – 5 yötä 

Toteutus: Ajalla 1.3 – 31.10.2022. 

 

Hinta sisältää: 

• Keskitason majoitukset 5 yötä 

• Buffet-aamiaiset ja paikalliset turistiverot 

• 5 illallista (juomat lisämaksusta) 

• Laivaliput murtovesialueen ylitykseen (kts. pv5) 

• Matkatavaroiden kuljetuksen etappien välillä 

• Pyörävuokran (sis. kypärä, satulalaukut, lukon sekä 

korjaussetin) 

• Paikalliskartan ja ohjeita matkalle sekä paikallisen matkanjärjestäjän avun ongelmatilanteessa 

 

Matkan hinnat:  1360 € / hlö / majoituksella kahden hengen huoneessa. 

Yhden hengen huoneesta lisämaksu 490 €.  

3-4* majoitukset (tason nosto) lisämaksusta 225 € / hlö. 

Sähköpyörästä lisämaksu 100 €. Hintaan lisätään palvelumaksumme 55 € / hlö.  

 

Bordeaux ja viinialueet 

 

Aquitainen alueella on paljon jokia, kauniita kaupunkeja ja vanhoja linnoja. Arkkitehtuuri ja 

arkeologiset löydöt ovat merkittäviä. Maakunnan pääkaupunki on Bordeaux, jonka ympäristössä 

sijaitsee lukuisia tunnettuja viinialueita, kuten Médoc, Saint Emilion, Sauternes ja Entre-Deux-Mers. 

Bordeaux'n klassiset viinit edustavat taattua laatua, ja kaikki maailman viininvalmistajat pitävät alueen 

tunnetuimpia château-nimiä, kuten Mouton-Rotschildiä, Margaux'ta ja Haut-Brionia, oman 

valmistuksensa mittapuuna. Saint Emilionin viinialue on yksi UNESCO:n maailmanperintökohteista. 

Alueen viinit ovat runsasmakuisia ja kauniin värisiä.  

 

 

http://www.pamplemousse.fi/
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Reittisuunnitelma Bordeaux’n 

viinialueet pyöräillen: 

 

Pyöräreitti kulkee kauniissa maisemissa. 

Reitti soveltuu niin aloittelijoille kuin 

paljon pyöräilleillekin, kuitenkin 

vaativuustaso 3/4, sähköpyörä 

mahdollinen. Perushintaan sisältyy 

hybridipyörät, missä satulalaukut, kypärä, 

vesipulloteline, korjaussetti. Majoitukset 

keskitason hyvissä majoituksissa 3*, 

lisämaksusta 3-4* hotellit.   
 

 

1. päivä: Saapuminen Bordeaux’hon 

Saapuminen Bordeaux’hon ja 

majoittuminen keskustaan. Illallinen ja 

yöpyminen. 

 

2. päivä: Bordeaux – Cadillac 48 km 

Aamiainen. Pyöräilyreitti lähtee hyvin merkittyjä pyöräteitä pitkin kaupungista ulos. Ensimmäinen 

kylä on Créon ja lopulta saavut Cadillaciin kauniiden viinimaisemien läpi. Illallinen ja pyöpyminen 

Cadillacissa.  

 

➔ Lisäoptio: Jää Cadillaciin toiseksi yöksi ja välipäivänä pylöräile Sauternes’n viinipelloille 

(46 km). Maistele hunajaisen makeaa Sauternes’n laatuviiniä arvostetulta tilalta Château 

d’Yquem. Lisäoption hinta 150 € / hlö. 

 

3. päivä: Cadillac – Saint Emilion 50 km 

Aamiainen. Päivän reitti kulkee läpi Entre-deux Mers’n viinialueen, Garonne-joelta Dordogne-joelle. 

Reitille jää muun muassa idyllinen Rauzanin kylä, missä keskiaikainen linna. Jos ehdot ajoissa Saint 

Emilioniin, voit vierailla maanlaisessa osassa kaupunkia, joka on myös UNESCOn 

maailmanperintölistalla. Yöpyminen ja illallinen Saint Emilionissa.  

 

4. päivä: Saint Emilion – Blaye 64 km 

Aamiainen. Viinialueelta toiselle, tämän päivän reitti Saint Emilionista Côtes de Blayen alueelle. 

Blayen kylä tunnetaan viinien lisäksi kauniista Gironde-joen varrella olevasta linnakkeestaan. 

Illallinen ja yöpyminen Blayessa.  

 

5. päivä: Blaye – Bordeaux 61 km + mahdollisuus pyöräillä lisäreitti Pauillaciin 20 km 

Aamiainen. Päivä alkaa merimatkalla Blayesta Médocin viinialueelle, kun ylität murtovesialueen 

Blayesta Lamarqueen. Médocin (ja halutessasi 20km extrapyöräilyn ja Pauillacin) viinipeltojen välissä 

poljet kohti Bordeaux’ta – matkalla on stoppi arvostetussa Château Margaux’ssa. Illallinen ja 

yöpyminen Bordeaux’ssa.  

 

6. päivä: Bordeaux. Aamiaisen jälkeen retki päättyy.  

 

Lisäyöt ennen, jälkeen tai kesken pyöräilyn mahdollisia. 

 

http://www.pamplemousse.fi/
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Pyörämatkan hinta sisältää: 

• Keskitason majoitukset 5 yötä 

• Buffet-aamiaiset ja paikalliset turistiverot 

• 5 illallista (juomat lisämaksusta) 

• Laivaliput murtovesialueen ylitykseen (kts. pv5) 

• Matkatavaroiden kuljetuksen etappien välillä 

• Pyörävuokran (sis. kypärä, satulalaukut, lukon ja lampun sekä korjaussetin) 

• Paikalliskartan ja ohjeita matkalle sekä paikallisen matkanjärjestäjän avun ongelmatilanteessa 

 

Pyörämatkan hinta ei sisällä: 

• Matkoja Bordeaux’hon (esim. juna tai lennot) 

• Ruokajuomia 

• Lounaita 

• Pakollista matkavakuutusta 

• Pamplemoussen palvelumaksua 

http://www.pamplemousse.fi/

