TARVASJOEN SEURAKUNNAN MATKA
PROTESTANTTIEN SYDÄNMAILLE HOLLANTIIN 28.8. - 2.9.2018

Uskonsodat ja sitä edeltänyt uskonpuhdistus on Euroopan historian tärkeimpiä tapahtumia.
Uskonpuhdistuksella on paljon merkitystä muullekin kuin kirkolle. Pankkilaitos, taide, elämäntapa ja
jopa pukeutuminen muuttuivat protestanttisen ajattelutavan myötä. Yksi suurimpia suunnannäyttäjiä
tässä muutoksessa oli Pohjoinen Alankomaan alue. Matkamme keskeisenä teemana on juuri
protestantismi. Oppaana toimii FT Liisa Väisänen.
Alustava matkaohjelma:
28.8. tiistai
AMSTERDAM JA KANAVARISTEILY
Klo 08:10
Finnairin lento lähtee Helsingistä kohti Amsterdamia, jonne saapuminen klo 9:40.
paikallista aikaa. Hollannin aika on tunnin Suomen aikaa jäljessä. Liisa Väisänen
on ryhmää vastassa Amsterdamin lentoaseman tuloaulassa. Ajo Amsterdamin keskustaan,
jossa teemme kanaaliristeilyn samalla lounastaen. Risteilyn jälkeen teemme Amsterdamin
kaupunkikierroksen osin linja-autolla, osin jalkaisin. Jatkamme matkaa Rotterdamiin,
jonne saavumme illalla. Majoittuminen keskustahotelliin ja puolihoitoillallinen. Iltahartaus.

Hotelli Rotterdam City **** (paikallinen luokitus)
www.hotel-rotterdam-city.nl
Hotelli sijaitsee keskustassa, noin 10 minuutin kävelymatkan päässä ydinkeskustan ostoskaduilta ja
ravintoloista. Hotellissa on 115 huonetta, joissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, puhelin, TV,
tallelokero, kahvin/teenkeitin ja nettiyhteys. Hotellissa on aamiaishuone, baari, kokoustiloja.

29.8. keskiviikko
UTRECHT
Aamuhartaus hotellilla. Aamiainen tarjoillaan päivittäin klo 06:30 – 10:00. Tänään
ajamme Utrechtiin, jota pidetään usein kaikkein aidoimmillaan säilyneenä hollantilaisena
kaupunkina. Kaupunkiin saavuttua, teemme kävelykierroksen vanhassa kaupungissa ja
tutustumme Utrechtin merkittävään uskontojen historian museoon. Se on rakennettu
vanhaan Katariinan luostariin. Siellä näemme Protestantismin historiaa juuri näillä
Hollannin sydänmailla, johon perustettiin protestanttinen tasavalta uskonsotien aikana.
Lounaaksi syömme Utrechtin kuuluja pannukakkuja. Puolihoitoillallinen hotellissa.
Iltahartaus.
30.8. torstai
LEIDEN
Aamuhartaus, jonka jälkeen aamiainen. Retki Leidenin kaupunkiin, jonne englantilaiset
protestantit saapuivat pastori John Robinsonin johdolla 1600-luvulla. Täältä he sitten
jatkoivat Mayflower II laivalla Bostoniin. Pieterskerk on näiden puritaani-isien perustama
kirkko. Se ei ole enää kirkkona toiminnassa, vaan sosiaalisena keskuksena. Käymme
ihailemassa sen arkkitehtuuria ja näemme samalla John Robinssonin sekä Hollannin

kultakauden maalarin Jan Steenin haudan. Leidenin yliopistosta tuli pian protestanttisen
maailman tieteen tekemisen keskus. Tutustumme yliopistoon ja sen merkittävimmän
tiedemiehen Boerhavenin museoon, joka kertoo hollantilaisen tieteen kultakaudesta.
Lounas päivän aikana. Puolihoitoillallinen hotellissa. Iltahartaus.
31.8. perjantai
DELFT, HAAG JA JUMALANPALVELUS MERIMIESKIRKOSSA
Aamuhartaus ja aamiainen. Ajamme Delftin kautta Haagiin, Alankomaiden
hallintokaupunkiin. Delft on kuulu keramiikastaan. Poikkeamme paikallisen käsityöläisen
luona katsomassa keramiikan tekoa. Haagissa käymme Mauritzhuisin taidemuseossa.
Siellä näemme havainnollisesti, miten taide muuttuu aiheistoltaan ja tekotavaltaan
protestantismin kasvun myötä. Lounas päivän aikana. Iltapäivällä paluu Rotterdamiin,
jossa Tarvasjoen seurakunnan oma jumalanpalvelus Suomen Merimieskirkossa.
Puolihoitoillallinen ja iltahartaus.
1.9. lauantai
HAARLEM
Aamuhartaus ja aamiainen. Retki Haarlemiin, jo 1200-luvulla perustettuun kaupunkiin.
Uskonsotien aikana espanjalaiset piirittivät sitä ja se tuhoutui tulipalossa 1576. Hollannin
protestantit tekivät siitä nopeasti tulipalon jälkeen kukoistavan ja se eli loistoaikaansa
1600-luvulla. Tutustumme vanhaan hyvätekeväisyyteen vierailemalla Pyhän Elisabetin
köyhäinkodissa, joka on museoitu. Köyhäinkodit olivat protestanttien vastine luostareiden
tekemälle laupeudentyölle. Sinne on samalla tehty Haarlemin kaupunginhistorian museo.
1500-luvun parhaisiin taidemaalareihin kuului haarlemilainen Franz Hals. Käymme myös
hänelle omistetussa museossa. Lounas päivän aikana. Puolihoitoillallinen. Iltahartaus.
2.9. sunnuntai
VAN GOGH MUSEO
Aamuhartaus. Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Otamme matkatavarat mukaan
bussiin ja ajamme Amsterdamiin. Vierailemme Van Gogh museossa. Näemme Van Goghin
henkisen kamppailun pastorina ja taiteilijana hänen teoksissaan. Lounas päivän aikana.
Iltapäivällä kuljetus Amsterdamin lentokentälle.
Klo 18:50
Finnairin iltalento lähtee ja saapuu Helsinkiin klo 22:10.
Hinta

1365 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 180 €.

Hintaan sisältyy:
- Finnairin lennot Helsinki – Amsterdam – Helsinki turistiluokassa
- lentokenttäverot ja -maksut, arvonlisävero
- matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
- 5 yön majoitus City hotel Rotterdamissa
- 5 aamiaista, 5 puolihoitoillallista (3-ruokalajin buffetillallinen), 6 lounasta.
Aterioihin sisältyy ruokajuomana virvoitusjuoma tai kivennäisvesi.
- tila aamu- ja iltahartaudelle hotellissa päivittäin
- jumalanpalvelus Suomen Merimieskirkossa
Opastus FT Liisa Väisänen

Hintaan ei sisälly:
- muut ruokajuomat kuin hintaan sisältyy mainittu
- matkavakuutus **suositellaan**
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä. Osa matkaan sisältyvistä
ruokailuista on ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset
erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk ennen matkaa. Perillä kohteessa
ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Matkaehdot tämän
ohjelman liitteenä.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Kehräsaari A 212, 33200 Tampere
Puh. 0440 - 477070
info@resviaria.com
www.resviaria.com
KKV 2107/06/MjMv

