RANSKA
KUTSUU
TEITÄ

A

Ranskan rautatiet

KUINKA RANSKASSA
MATKUSTETAAN
ALENNETUIN
HINNOIN
Ranskan rautatiet tarjoavat matkailijoille mitä par»
haimpia ehtoja myöntäen heille paljon alennuksia.
Nämä pienentävät huomattavasti erää »matkakulut»,
joka tavallisesti on suurin matkailijankustannusarviossa.
Nämä alennukset ovat 20—50 %.
Luettelemme tässä kaikki alennuslippujen eri ryhmät:
Kuukausikortit oikeuttavat saamaan lippuja 50 %
alennuksella. Näitä lippuja myydään läpi vuoden ja
matkailija voi niitä käyttäen valita reittinsä niinkuin
hän itse haluaa.
Meno* ja paluuliput, joissa alennus on 20—25 %.
Nämä liput ovat hyvin käytännöllisiä, kun mennään
lyhyeksi ajaksi johonkin paikkaan ja palataan samaa
tietä.
Meno» ja paluuliput matkoja varten kylpypaikkoi=
hm, vesi* ja ilmahoitoloihin. Alennus on 20—30 %.
Näitä lippuja myydään kesäisin ja ne ovat voimassa
33 päivää.
Retkeilyliput oikeuttavat matkailijan tekemään rajat*
toman määrän matkoja määrätyllä alueella.
Joukkuelippuja ryhmille, joihin kuuluu vähintäin
15 henkeä. Alennus on 30 % ja lippuja myydään
läpi vuoden.
Sitäpaitsi myönnetään alennuslippuja matkoja varten
messuille ja näyttelyihin.
Myös on huomattava, että Rarfskan rautatietariffit
ovat Euroopan halvimpia.
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Suomen ja Ranskan välillä
f
ovat hyvin vanhat ja läheiset,
Vr-im,
periytyen jo keskiajalta. Tiedämme
hyvin, että maalarimme, kirjailijamme,
muut taiteilijamme ja tiedemiehemme ovat
saaneet paljon virikkeitä Ranskan taiteelliselta ja
tieteelliseltä elämältä ja että Ranska vanhastaan on oli
vieläkin on suomalaisten tavaroiden suurimpia ost
Siellä tunnetaan Suomea kohtaan vain lämmintä ystäv>yy«ä-.
Jokaisen matkustavan suomalaisen on tunnettava Ranska, joka voi
antaa matkailijalle ehkä enemmän kuin mikään muu maa Euroopassa:
palauttaa mieleen historialliset muistot, esittää kuvan koko eurooppalaisen
sivistyksen kehityksestä ja tarjota luonnon ja taiteen luomia nähtävyyk*
siä, jollaisia muualla maailmassa ei ole.
Vaikka Ranska alueeltaan
onkin verraten pieni, niin se on äärettömän suuri ilmastonsa, maise*
miensa ja luontonsa tavattoman vaihtelevaisuuden vuoksi. Joka pai*
kassa matkailija sitä paitsi tapaa erinomaisen vieraanvaraisuuden ja
vilpittömän halun auttaa häntä näkemään ja ymmärtämään maan kau*
neutta, sen maisemien erikoista viehättävyyttä. Ranska on matkailu*
maa ennen kaikkia muita. Luonto on antanut sille sellaisia lahjoja,
että se on todella matkailijan paratiisi. Hän voi saada siellä tyydytyksen
kaikille vaatimuksilleen. Ranskassa löydätte kaiken: meren, vuo*
ristot, viheriöitsevän maaseudun, kuumia terveyslähteitä ja kuu*
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useita urheilukeskuksia ia ioka paikassa
mainion keittotaidon, joka on maineessa kaikkialla.
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Tulkaa Ranskaani Tulkaa sinne monilukuisinapa
ranskalaiset ovat iloisia, voidessaan ottaa suo*
malaisia vastaan.
Lyhytkin oleskelu
Ranskassa jättää teille katoamatto*
man muiston ja saatte varmasti
halun palata sinne oppiak»
senne paremmin tun*
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hättävän maan.
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