
Monaco

Ranskan opiskelijoiden
Nizzan ja Monacon opintomatkan

vanhempainilta to 3.5.2018

Opintomatka 13.5 – 19/20.5.2018



Lennot

•Lähtö su 13.5.2018
• lento D8402 (Norwegian)

• 06:40 Helsinki Terminal 2

• 09:10 Nizza Terminal 1

•Paluu la 19.5.2017
• D8405 (Norwegian)

• 18:35 Nizza Terminal 1

• 22:50 Helsinki Terminal 2

Lähtö su 13.5 klo 02.40
Iitin lukion pihalta

Paluu su 20.5 klo 01.00-02.00
Iitin lukion pihalle

Elimäen Liikenne 790€
(kunta maksaa)

Bussit Suomessa



Pakkaaminen
• 1 käsimatkatavara: max. 10kg ja mitat max. 55 cm x 40 cm x 20 cm
• 2 ruumaan menevää matkalaukkua: max. 20 kg/laukku

• Pakkaa nesteet erillisiin muovipusseihin matkalaukkuihin
• Ei teräviä esineitä käsimatkatavaroihin

https://www.finavia.fi/fi - sivustolta
• ohjeita matkalaukkujen pakkaamisesta 
• lentojen päivitetyt lähtö- ja saapumisajat

Teemme lähtöselvitykset yhdessä kentällä!

https://www.finavia.fi/fi


Matkalla
• Kaikilla matkustajilla tulee olla mukana matkalla 

voimassaoleva passi tai virallinen EU-henkilökortti.

• Ateriat lennoilla maksullisia
• Myynnissä voileipiä, välipaloja ja virvoitusjuomia

• OMAT EVÄÄT MATKALLE!
• hedelmiä, keksipaketti, leipää tms.
• Juotavaa voi ostaa turvatarkastuksen jälkeen



Matkavakuutus suositeltava

• Eurooppalainen sairasvakuutuskortti
(kortin voi veloituksetta tilata Kelasta)

HUOM! Eurooppalainen sairasvakuutuskortti
ei korvaa matkavakuutusta, siihen ei sisälly peruutusturvaa,
Matkan keskeytymisturvaa, mahdollista kotiinkuljetusta
poikkeavin järjestelyin jne.



https://www.villahostels.com/fr/

Villa Saint Exupéry -nuorisomaja À proximité de tous les arrêts de bus 
qui vous amènent à Monaco, Villefranche,
Èze, Cannes et d’autres endroits connus 
sur la Côte – pour 1.50€ .

Villa Saint Exupéry 

Osoite: 6 Rue Sacha Guitry,  F-06000 Nice

Puhelin: +33 493 161 345

• Aamiainen kuuluu hintaan
• Pyyheliinan saa panttia 

vastaan ja pantin takaisin 
pyyhettä luovuttaessa

• Wifi
• Tietokoneita ala-aulassa

https://www.villahostels.com/fr/


1 hengen huone
Tarja Virtanen

1 hengen huone
Arto Rokka

2 hengen huone
Jonna Nykänen
Pinja Nygård

3 hengen huone
Mikko Matilainen
Rene Pesonen
Otto Tuominen

4 hengen huone
Juliana Virtanen
Oona Tuomainen
Sanni Ruuskanen
Janette Mikonaho

4 hengen huone
Dagmar Ilonoja
Robeley Salminen
Matleena Pitkänen
Annika Vesa

5 hengen huone
Kia Lehtinen
Nea Lehtimäki
Melike Köse
Nadja Tammioksa
Eveliina Willberg

4 hengen huone
Iida Ahtiainen
Janette Lankila
Jenni Ampuja
Sofia Ingers

Lähtijät ja huonejako



HOSTELLIN SIJAINTI





Siirtyminen lentokentältä hostelliin

• Bus 98 du Terminal 1 ou 2 jusqu’à l’arrêt « Albert 1er », qui est le 
premier arrêt après que le bus est tourné sur la gauche après avoir 
longé la Promenade (6€, durée : 20-30min, dernier départ à 23h35). 
Continuez à marcher et suivez la route pour être sur la « Place 
Massena ». Prenez à gauche à la fontaine et suivez les lignes du 
tramway jusqu’à l’arrêt « Massena ». Marchez derrière les « Galleries 
Lafayette » le grand magasin et prenez la rue Sacha Guitry.

• Attention : Le dernier départ du bus 98 de l’aéroport est à 23H35.

• Transfert : à partir de €35.00, pour organiser un transfert depuis 
l’aéroport contactez Sam au +33 6 27 49 10 32.



Kerätyt rahat ja käyttö
• Lennot ja hostelli maksettu 12 300 € (à 585,72 €)

• Rahaa jäljellä

Tilillä rahaa 1 075,90 €

Käteiskassassa 335,00 €

Yht. 1 410,90 €

67,18 €  / oppilas

> RAHAT KÄYTETÄÄN TASAPUOLISESTI MATKALLA MM. PÄÄSYMAKSUIHIN.

> OPETTAJA TEKEE DRIVEEN TARKAN KIRJANPIDON.

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön 2000 € maksetaan tasattuna (à 95.23 €) 
vanhempien tilille toukokuun loppuun mennessä.



Hintoja mm.

• Liikkumiseen (bussit/ratikat/Monacoon meno)  (60 - 80€)

• Chagall-museon opastus ja atelier 65 €  (à 3,10 €)

• Vanhan kaupungin opastus (à 3,50 €)

• Villa Ephrussi de Rothschild (audioguide) (à 11,00 €)

• Jardin exotique d’Èze (à 3,50 €)

+ MUITAKIN KOHTEITA KOHTEITA (Cannes/Antibes)                  ? €

• Monaco: 
• Palais Princier + prinssin vanhojen autojen kokoelma (à 5,00 €)  (11,50€)

• Valtamerimuseo? (à 10,00 €)  (14,00€) 



Purjehtiminen (varattu)
/muu kohde to 17.5.

75,00 € eväillä
- TUOKAA RAHAT TARJALLE ENNEN 

MATKAA!
- Maksu paikan päällä käteisellä

Arton kanssa mukana:
• Nadja
• Eveliina
• Sanni
• Melike
• Janette M
• Matleena
• Rene
• Arttu
• Mikko
• Dagmar

MUUT TARJAN KANSSA
Avignon/Cannes tms.
VARATTAVA  RAHAA PÄÄSYMAKSUIHIN
JA LIIKKUMISEEN

Seurataan junalakkoja täällä
https://www.oui.sncf/train/greve

https://www.villahostels.com/what-to-see/sailing-french-riviera/
https://www.oui.sncf/train/greve


Vanhan kaupungin opastus ma 14.5.

• Varattu

• 3,50 € / hlö

• Matt tai Phil oppaana

• Englanniksi



Vielä
• Varaa kolikoita ja käteistä ”sopivasti”, sillä käteistä tarvitaan koko ajan 

mm. bussilippuihin

• Huomaa, että ulkomailla automaatista nostaminen maksaa 
”enemmän”

• Varaa rahaa ruokailuun 

> teemme piknikkejä

> joka päivä syötävä yksi lämmin ateria  

> viimeisenä iltana yhteinen ateria

• Varmista operaattoriltasi ulkomaan puhelin- ja roaming-maksut



MUKAAN • passi (käsimatkatavaroihin!)

• mahdolliset vakuutuspaperit (käsimatkatavaroihin)

• kamera/kännykkä + laturit (käsimatkatavaroihin)

• reppu

• mahdolliset lääkkeet

• aurinkovoiteet

• uimapuku

• hattu + aurinkolasit

• sateenvarjo

• hyvät kengät vaellukseen

• laastaria

• Kynä ja mahdolliset taidetarvikkeet (kts. tehtävävihko)

• hyvä mieli 



Opintomatkan sivuilla lisää tietoa

KLIKKAA SIVUILLE
• Sivut päivittyvät välillä

https://peda.net/iitti/lukio/kansainv%C3%A4lisyys/yst%C3%A4vyyskoulut/2s?session-tdid=18e402e5-c21c-4085-890e-bbd1cc0b3560


Tehtävävihko

• Jaetaan bussissa
• Iitin lukioon tulevat 

opiskelijat saavat matkasta 
kurssin kun jatkavat kielen 
opintoja lukiossa

• Päätetään myös ketkä 
kirjoittavat Iitinseutuun
artikkelin

• Kynä mukaan!


