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  EL Kiukaisten yhdistys
               
 

Keväinen Hollanti & Mainau 
 
Lennämme Hollannin Amsterdamiin ja majoitumme Den Haagin kaupunkiin kolmeksi yöksi. 
Keukenhofin puistossa silmä lepää tulppaanien, hyasinttien ja liljojen keskellä. Kölnin kautta 
saavumme Rein-joen rannalla sijaitsevaan Rüdesheimiin. Matkan loppupään vietämme 
Bodenjärvellä, jossa Mainaun saarella koetaan sademetsämäinen kukkaparatiisi. Tuhannet 
värit, muodot ja tuoksut ovat ymmärrettävästi aistien juhlaa. Suora paluulento Zürichistä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päivä 1 – tiistai 21.4.2020 Satakunta - Hollanti 
Kuljetus Porista 2-tietä pitkin Vantaalle. Finnairin lento Helsingistä 16.15.-17.45 Amsterdamiin. Perillä meitä 
on vastassa suomalainen linja-auto ja kuljettaja. Siirrymme oppaamme johdolla Den Haagin kaupungin 
kupeeseen, jossa kirjaudumme 4 tähden Best Western Plus Grand Winston -hotelliin.  Illallinen on hotellissa. 
 
Päivä 2 – keskiviikko 22.4. Keukenhofin kukkaloisto ja juustola 
Tänään teemme retken kuuluisaan 30 hehtaarin kokoiseen Keukenhofin kukkapuistoon, jonne on istutettu 
miljoonia kukkasipuleita, joista eri tulppaanilajeja on peräti 5000! Vähän esimakua siitä mitä tuleman pitää 
osoitteessa www.keukenhof.nl. Kukkia ihasteltuamme pistäydymme juustolassa ja puukenkämyymälässä, 
jossa nautimme juusto-viinilounaan ja näemme kuinka perinteiset puukengät valmistetaan. Ilta on vapaa. 
 
Päivä 3 – torstai 23.4. Amsterdam 
Aamiaisen jälkeen lähdemme kanavien ja siltojen Amsterdamiin, joka on boheemi ja värikäs suurkaupunki. 
Perinteisen opastetun kanavaristeilyn lisäksi teemme kaupunkikierroksen kaupungin ulkolaitaa pitkin linja-
autolla (Amsterdamin autoliikenne on hyvin rajoitettu nykyään) ja aikaa jää myös ostoksille sekä 
omatoimiseen kaupunkitutustumiseen. *Lisämaksusta liput Kansallismuseoon 25€ (varattava hyvissä ajoin 
ennakkoon). Illaksi paluu hotellille, jossa odottaa yhteinen illallinen. 
 
Päivä 4 – perjantai 24.4. Kölnin kautta Rüdesheim am Rhein:iin 
Matkaamme Saksaan ja pysähdymme tauolle Kölniin, jolloin on mahdollista vierailla sen mahtavassa 
kaksitornisessa katedraalissa. Katedraalin suurin aarre on upea arkku, jossa säilytetään Itämaan tietäjien 
maallisia jäännöksiä. Kölnistä matka jatkuu ja alkuillasta saavumme Rüdesheimiin. Tässä pienessä 
viinikylässä yövymme keskustahotellissa Lindenwirt (www.lindenwirt.com). Hotellimme sijaitsee kuuluisalla 
keskiaikaisella kadulla Drosselgasse ja Rein-joen rannan tuntumassa. Yhteinen illallinen on hotellissa. 

 
Päivä 5 – lauantai 25.4. Bodenjärvelle 
Jatkamme kohti Lounais-Saksaa. Ohitamme 
Hockenheimin, Freiburgin ja tulemme upeiden 
Schwarzwaldin maisemien halki Bodenjärvelle. Kauniissa 
Konstanzin kaupungissa kirjaudumme keskustahotelliin 
IBIS (www.accorhotels.com/7290). Ilta on vapaa ja 
oppaan johdolla voimme tehdä pienen iltakävelyn 
idyllisessä vanhassa kaupungissa. 
 
Päivä 6 – sunnuntai 26.4. Mainaun saari  
Aamiaisen jälkeen lähdemme veneellä järven läntiselle 
puolelle, Mainaun saarelle. Saari oli aikoinaan pelkkä 
ränsistynyt linnan puisto, kunnes se erään kreivin toimesta 

kunnostettiin lumoavaksi puutarhaksi, jolle ei löydy vertaa. Iltapäivällä paluu laivalla Konstanziin, jossa on → 
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vapaata ihanassa vanhassa kaupungissa. Illalla paikallisravintolassa matkan päätösillallinen ruokajuomineen.  
 
Päivä 7 – maanantai 27.4.2020 Zürichin kautta paluumatkalle 
Aamiaisen jälkeen on kuljetus läheiseen Sveitsiin. Zürichin kaupungissa opastettu kävelykierros, yhteinen 
lounas sekä vapaata aikaa tehdä viimeisiä ostoksia. Lennämme Zürichistä klo 19.10 – 22.50 Helsinkiin. 

 
 
Matkan hinta/hlö:  1395 €  
 
Hintaan sisältyy 

• Linja-autokuljetukset Pori – Helsinki/Vantaa meno & paluu 
• Finnairin suorat lennot Helsingistä ohjelman mukaan 
• Majoitus 6 yötä 3-4 tähden hotelleissa, jaetuissa kahden hengen huoneissa 

• Suomenkielinen opas 
• Kuljetukset kohteessa suomalaisella linja-autolla ja suomalainen kuljettaja 
• 6 aamiaista (Hollannin hotellissa amerikkalaiset aamiaiset) 
• 2 lounasta sekä 4 illallista ohjelman mukaan, osassa ruokajuomat 
• Pääsymaksut: Keukenhof & Mainaun saari 
• Kanavaristeily Amsterdamissa sekä laivamatkat Bodenjärvellä 
• Kaikki ohjelmassa mainitut retket ja kaupunkikierrokset opastettuna 

 
Lisämaksusta 

• Ennakkoliput Kansallismuseoon Amsterdamissa 25 € (varattava hyvissä ajoin!) 
• Yhden hengen huone 325 € 

 
Hintaan ei sisälly 

• Matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä peruutusturva 
 

 
Voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti on tarpeen! Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
Rokotukset: Ei tarvetta, paitsi niiden osalta jotka aina pidettävä voimassa: www.rokote.fi 
 
Matkaehdot: Erityisehtoja noudatetaan tällä matkalla: www.ingsva.fi/matkaehdot 
 
Tämän matkan peruutusehdot (koskee myös sairastumisia): 
1. Peruutus tapahtuu viimeistään 61 päivää ennen lähtöä, veloitetaan toimistomaksu 60 € 
2. Jos matka peruutetaan 60-31 päivää ennen lähtöä, veloitetaan varausmaksu 150 €. 
3. Jos peruutus tapahtuu 30 päivää ennen lähtöä tai vielä tätä myöhemmin, veloitetaan 
kaikki todelliset kulut sekä lisäksi toimistomaksu 60 € 
 

Muista hankkia hyvissä ajoin matkavakuutus ja siihen kattava peruutusturva! 
 

Lisätiedot matkasta antaa: Stefan Sellberg, stefan.sellberg@ingsva.fi tai 040 196 5189 
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