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Perinteisellä kevätmatkalla tutustumme upeaan Keukenhofin kukkapuutarhaan ja näemme värikkäitä 

tulppaanipeltoja. Aistimme Amsterdamin ainutlaatuisen rennosta tunnelmasta ja näemme tärkeimmät 

nähtävyydet. Teemme myös kanavaristeilyn, jonka aikana nautimme viiniä ja Hollannin tunnettuja 

juustoja. Tervetuloa mukaan. 

 

 

Alustava matkaohjelma: 

 

5.5. sunnuntai  Kaupunkikierros ja timanttihiomo  

Klo 04.00 Lähtö bussilla Tampereen linja-autoasemalta Helsingin lentoasemalle. Lähtöselvitys. 

Klo 08.10 Lähtö Finnairin reittilennolla Amsterdamiin.  

Klo 09.45     Lentoasemalla opas on meitä vastassa ja lähdemme suoraan Amsterdamin         

                   kaupunkikiertoajelulle. Näemme kaupungin kauniin keskustan, kuulemme  

               historiasta ja nykypäivästä. Kaupungista löytyy merenkulun, maalaustaiteen ja   

            siirtomaa-ajan historiaa. Hollantihan hallitsi maailmankauppaa 1600–luvulla.     

                   Tänne laivattiin kultaa, hopeaa ja mausteita ja täältä ne myytiin eteenpäin.  

Kaupungissa on lukuisia kahviloita ja mielenkiintoisia ravintoloita, joiden pöydät notkuvat 

upeita herkkuja. Näemme bussista käsin mm. Dam-aukion, Kuninkaallisen palatsin, 

kaupungin pohjoisosat, entisen juutalaisen kaupunginosan Waterlooplein -aukion 

ympäristössä sekä aukion kuuluisan kirpputorin, Amstel -joen ja sen yli johtavan 

kuuluisan ”Laihan Sillan”.  

 

Jätämme matkatavarat hotelliin ja kävelemme läheiseen ravintolaan lounaalle.  

 

Lounaan jälkeen majoittuminen hotelliin. 

   
BW APOLLO MUSEUM HOTEL *** (paikallinen luokitus) 

Hotelli sijaitsee kaupungin muodikkaimman ostoskadun PC Hooftstraatin sekä 

Stadhouderskade –kadun kulmauksessa.  

Vain pienen kävelymatkan päässä hotellista sijaitsevat Museumplein –aukio (van Gogh 

museum, Stedelijk museum; Rijksmuseum on käytännössä hotellin naapuri) sekä 

Leidseplein –aukio baareineen ja ravintoloineen. 

Hotelliin aulaan noustaan kadulta 9 askelmaa, joka liikuntarajoitteisten syytä huomioida 

(tarpeen tullen voi käyttää hotellin tavarantoimitukseen tarkoitettua luiskaa, ja nousta 

hissillä kellarikerroksesta ylös aulaan ja asuinkerroksiin).  

 

 



 

 

 

   
Hotellissa kaikkiaan 188 huonetta, jotka ovat paikalliseen tapaan kooltaan melko pieniä, 

mutta niissä kaikki tarvittava perusvarustus ilmastointi, TV, puhelin sekä kylpyhuone, 

jonka ovi läpikuultavaa himmennettyä lasia (osassa kylpyamme).  

Huoneet sekä hotellin yleiset tilat on uusittu vuonna 2010.  Asiakkaiden käytössä 

aulabaari sekä sään salliessa takapihan terassi sekä aamiaishuone. 

 

6.5. maanantai Keukenhof ja tulppaanipellot 

     

Klo 9.00 Aamiaisen jälkeen lähdemme retkelle Keukenhofin kukkapuutarhaan.  

  

 Tiesitkö muuten, että tulppaaneista on olemassa yli 500 muunnosta? 

Kasvitieteilijä Carolus Clusius toi tulppaanit Hollantiin mukanaan Turkista kolmisen sataa 

vuotta sitten. Kukkameret reunustavat tietä jo kaukaa ennen kuin saavumme Keukenhofin 

puutarhaan. Tulppaanien lisäksi täältä löytyy narsisseja, krookuksia, hyasintteja ja muita 

kirkasvärisiä kevätkukkasia. 

Tuhannet kukkaharrastajat vierailevat puutarhassa vuosittain.  

Keukenhofin sesonki on pitkä ja siellä kukkiikin samoissa penkeissä eri kukkia 

kuukaudesta toiseen. Puutarha on kehittänyt oman tekniikan istutukseen: sipuleita 

istutetaan kerroksittain siten, että ensi kukkivat ylimmäksi ja viimeisenä kukkivat 

alimmaksi.  

 

Keukenhof sijaitsee Lissessä, jota pidetään kukkivan Hollannin sydämenä. Kreivitär Jacoba 

van Beieren omisti maat vuosina 1401 - 1436. Keukenhof alkoi pienenä keittiöpuutarhana, 

jossa kreivitär kasvatti yrttejä ja kukkia. Vuodesta 1949 alkaen alue on kasvanut suureksi 

32 hehtaarin puutarhaksi. Syksyn aikana istutetaan maahan 100 000 sipulia/päivä, jotta 

kaikki noin 6 miljoonaa kukkaa kukkisivat keväällä. Puutarhassa on myös 

orkideapaviljonki, teemapuistoja, lampia sekä kahvila/ravintola. Paluumatkalla näemme 

myös tulppaanipeltoja silmänkantamattomiin. Puistossa on myös ravintola, jossa on 

mahdollista nauttia virvokkeita tai lounasta. 

Iltapäivällä paluu takaisin Amsterdamiin.  

 

7.5. tiistai  Amsterdam - vapaa päivä ja kanavaristeily 

Aamiainen hotellissa. Vapaa päivä. Kukista kiinnostuneiden kannattaa tutustua 

kasvitieteelliseen puutarhaan, joka on yksi maailman vanhimmista puutarhoista vuodelta 

1638. Täällä on noin 6000 kasvia puutarhassa ja kasvihuoneissa. 

Kannattaa tutustua myös Singel – kanavan uiviin markkinoihin, joka sijaitsee vain parin 

minuutin kävelymatkan päässä Dam- aukiolta ja samalla tutustua kukkatoriin.  

Amsterdamissa on runsaasti mielenkiintoisia museoita, esimerkiksi Rijksmuseo 

on ollut vuosikausia remontissa ja avattiin huhtikuussa 2013 entistä ehompana. 

Siellä näet useita tunnettujen taiteilijoiden töitä, joista kuuluisin lienee Rembrandtin 

Yövartija. Varaamme halukkaille liput etukäteen.  

 

Lisämaksullinen iltaristeily Amsterdamissa 

Kävelemme yhdessä hotellista satamaan. 

Klo 21.00 Lähdemme puolentoista tunnin kanavaristeilylle, jonka aikana näemme kanavalta käsin 

kauniisti valaistun Amsterdamin eri kanteilta. Nautimme lasin viiniä risteilyn aikana.   

 Retken hinta 44,-/hlö sis. risteilyn, juustoa ja viiniä. Retki maksetaan ja varataan 

Suomessa.  



 

 

8.5. keskiviikko  Kotiin 

 Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12. Matkatavarat voimme jättää 

hotelliin säilytykseen. Päivällä aikaa vielä tehdä tuliaisostoksia. Hotellista kävely- 

matkan päässä on myös muita mielenkiintoisia museoita kuten Van Gogh-museo 

sekä Sedeljik-museo, joka esittelee modernia taidetta. 

Iltapäivällä nautimme matkan läksiäislounaan. 

 

Klo 16.00 Kuljetus lentoasemalle, jossa lähtöselvitys. 

Klo 18.50  Lähtö Finnairin reittilennolla Helsinkiin, jonne saavumme klo 22.10. Bussikuljetus 

Tampereelle. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Hinta: 815,-/henkilö kahden hengen huoneessa Helsingistä 

 850,-/henkilö kahden hengen huoneessa Tampereelta bussikuljetuksin 

 

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 250,- 

 

Hintaan sisältyy: 

- bussikuljetus Tampereelta Helsingin lentoasemalle ja takaisin 

- lennot turistiluokassa ja lentokenttäverot 

- kolmen yön majoitus valitussa hotellissa 

- buffet aamiainen hotellissa 

- opastettu kaupunkikiertoajelu tulokuljetuksen yhteydessä 

- käynti Costerin timanttihiomolla 

- opastettu retki Keukenhofin kukkapuistoon 

- sisäänpääsymaksu Keukenhofin kukkapuiston  

- kaksi lounasta 

- paluukuljetus hotellista lentokentälle  

- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut alkaen Helsingistä 

- arvonlisävero 

 

Hintaan ei sisälly: 

- lisämaksullinen iltaristeily 44,-/hlö sis. risteilyn, viiniä ja juustoa 

- muut ruokailut 

- ruokajuomat  

- juomarahat 

- matkavakuutus ** suositellaan** 

 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Matkan toteutuminen edellyttää minimilähtijämäärän. Matka ei sovi 

liikuntaesteisille ja edellyttää normaalia liikuntakykyä.  
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