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Aamulla otimme metron Champs-Élysées -kadulle, jonka 
vieressä sijaitsee myös Riemukaari. Samalla saimme 
vaikutelman Pariisin metrojärjestelmästä, joka matkan 
päätteeksi osoittautuikin ihan loogiseksi. Valitettavasti 
vain kaksi meistä pääsi nousemaan Riemukaaren päälle. 
Champs-Élyseellä shoppailimme ja uppouduimme 
syvemmin ranskalaiseen makumaailmaan edellisiltana 
Burger Kingissä koetun kulinaristisen elämyksen jälkeen. 
Tiistaina nousimme myös porukalla myös Eiffel-torniin, 
josta oli huikeat näkymät. Päivän päätteeksi kävimme 
jokiristeilyllä Seinellä. 

 
 
 

Mercredi 
Aamulla suuntasimme metrolla ja junalla kohti Versaillesin 
palatsia. Ilma oli täydellinen; aurinko paistoi eikä 
sadepilvistä ollut tietoakaan. Junassa istuessamme 
nautimme ohivilisevistä maisemista. Versaillesiin 
päästyämme jonotimme pihalla päästäksemme sisään 
upeaan ja koristeelliseen palatsiin.  
Kiertelimme ja ihastelimme maisemia ja maalauksia. 
Varsinkin palatsin peilisali ja sen loisteliaat 
kattomaalaukset olivat vaikuttava näky. 
  
 
 
 
 

 
Linnassa kiertelyn jälkeen tutustuimme 
palatsin valtavaan ja loisteliaaseen puistoon. 
Puisto ja linna kuuluvat Unescon 
maailmanperintöluetteloon. Aurinko paistoi 
lämpimästi ja söimme jäätelöä. Osa meistä 
meni soutelemaan puiston tekolammelle, osa 
piti huolta lammen sorsien hyvinvoinnista. :) 
 
 
 
 
 



 
Kävimme myös puistossa 
sijaitsevassa Marie 
Antoinetten puutarhassa, joka 
oli kuin oma maailmansa 
idyllisine rakennuksineen. 
Versaillesissa olisi helposti 
kulunut useampikin päivä, 
mutta kuuden tunnin 
palatsissa kiertelyn jälkeen 
lähdimme matkalle takaisin 
kohti Pariisia.  
 

 
Pariisiin päästyämme kävimme syömässä ja suuntasimme 
yhteen Champs-Élysées’n monista elokuvateattereista. Fast 
& Furious 8 oli vauhdikas ja viihdyttävä - myös ranskaksi! 
Elokuvan jälkeen lähdimme metrolla kohti hotelliamme, 
ehkä hieman väsyneinä, mutta monta uutta kokemusta 
rikkaampina! 
 
Jeudi 
Torstaina lähdimme aamuvarhain jonottamaan lippuja 
Louvren taidemuseoon. Aamupalaksi tietysti ensin café, 
croissants, pain et confiture. 
Mona-Lisan, sarkofogien ja kreikkalaisten patsaiden jälkeen 
suuntasimme metrolla Halleille, jossa harjoittelimme lauseita 
ça coûte combien? ja vous avez wifi?  
Halleilta kävelimme reippaina Île de la Citén saarelle, jossa tutustuimme Notre-Damen 
katedraaliin. Illalla vuorossa oli ravintolasanaston harjoittelua pienessä crêperiessä eli 
ranskalaisessa letturavintolassa.  
 
Onneksi lähdimme hyvissä ajoin hotellille, sillä illalla saimme 
vielä viestitellä kotiin olevamme turvassa Champs-Élyséen 
surullisen tapahtuman takia… ja saimme ehkä hyvän opetuksen 
siitä, miten EI kannata kannata viestiä kotiin… K-A-T-I !!! 
 
Vendredi 
Perjantaina aamupalan jälkeen suurin osa lähti ostamaan 
tuliaisia läheisestä kaupasta. Kun ostokset oli tehty, pakkasimme 
matkalaukut, luovutimme hotellihuoneemme ja lähdimme kohti 
Montmartrea. Tutustuimme Sacre-Coeur-kirkkoon ja sen 
lähettyvillä olevaan Place de Tertren taiteilija-aukioon, jossa 
myytiin esim. erilaisia matkamuistoja. Muutaman tunnin kiertelyn 
jälkeen lähdimme takaisin hotellille ja sieltä metrolla ja bussilla 
jatkoimme lentokentälle. Osa teki vielä viime hetken ostokset ja 



pian nousimmekin koneeseen. Lento oli hieman 
myöhässä, mutta lopulta pääsimme turvallisesti takaisin 
Suomeen. Matka jatkui vielä bussilla Turun 
linja-autoasemalle, josta haikein mielin lähdimme kaikki 
kotia kohti. Matka oli erittäin onnistunut ja lähtisimme 
kaikki ehdottomasti uudelleen. 
 
-ranskan opiskelijat- 
 
 


