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MATKAOHJELMA 5 PVÄÄ – 4 YÖTÄ 
070815 

SEIJA SOMERPALO / TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT 

TAAS ON TULPPAANEITA TULVILLAAN… 

Vanhat ja kauniit, kapeapäätyiset porvaristalot reunustavat viehättävästi vesiväyliä, jotka heräävät iltava-
laistuksen sytyttyä uudenlaisen loistoon. Amsterdam hurmaa vierailijan kiinteällä maaperällä seistessäkin, 
sillä historiallisesti kiinnostava kaupunki tarjoaa kosolti koettavaa. Maailmanluokan museot, vilkkaat aukiot 
ja torit sekä arkkitehtoniset kirkot ovat kaikki vierailun arvoisia. Parhaiten kaupungin kotoisan kosmopoliit-
tisen tunnelman aistii vanhan keskustan kapeilla kujilla jalkaisin puikkelehtiessa. – Tuulimyllyistään, juus-
toistaan ja puukengistäänkin tunnettu Hollanti on maailman suurin kukkasipulien tuottaja. Keväällä, kun 
tuhannet narsissit, tulppaanit ja hyasintit kukkivat, ovat näkymät Amsterdamin lähellä sijaitsevassa Keu-
kenhofin puistossa Lissen kaupungissa kauneimmillaan! Matkalla käymme monien muiden kohteiden lisäksi 
tutustumassa  myös maailmankuulun Delftin porsliinin valmistukseen. 

17.4., sunnuntai  
Kokoontuminen hieman ennen puoltapäivää Turun linja-
autoasemalle, jolta lähtö tilausajokuljetuksella Helsinki-
Vantaan lentoasemalle. Täällä lounas lähtöselvityksen 
jälkeen. Finnairin suora lento Helsinki–Amsterdam klo 
16.15–17.45. Schipholin kentällä meitä vastassa on suo-
menkielinen opas, kuljetus hotelliimme ***+ kanaalin var-
rella ja majoittuminen. 

Best Western Apollo Museumhotel Amsterdam • Pieter 
Cornelisz Hoofstraat 2 • Amsterdam 

Amsterdamiin ensitutustuminen tapahtuu kanaaliristeilyllä 
hyvästä tuloillallisesta nauttien. 

18.4., maanantai 
Tämän päivän ohjelmassa on maailmankuulu Keukenhof, joka keväällä puhkeaa sananmukaisesti kukkaan. 
Keukenhofiin menemme omalla bussilla ja oppaamme seuraa tietenkin mukana. Keukenhof sijaitsee Lissen 
kaupungissa, jonne on Amsterdamista matkaa vajaat 40 km. Tuhannet ja taas tuhannet sipulikukat aukeavat 
täyteen, käsittämättömän upeaan loistoonsa.  
 



	   	   	  
   

 
    Oy Kon-Tiki Tours Ltd • Linnankatu 13 a A 17 • 20100 Turku • Finland • www.kontiki.fi 

 
Keukenhof on maailman kaunein kevätpuisto. Sen 32 hehtaaria käsittävä puisto on täynnä kukkivia sip-
ulikasveja: tulppaaneja, helmihyasintteja, narsisseja, liljoja… yli 7 miljoonaa käsinistutettua sipuli-
kasvia, joista noin 4,5 miljoonaa tulppaania ja noin 100 eri lajiketta, on kukassa juuri nyt, kun teemme 
matkan tänne! Puisto on ilo silmälle, sitä ovat myös myös eri paviljonkien kukkaisesitykset. Keukenhof 
viehättää kaikenikäisiä. Puisto on lähes 60 vuoden ajan kuulunut Alankomaiden suosituimpiin vierailu-
kohteisiin. Inspiraationlähteenä ja rentoutu-mispaikkana puisto on loistava noin 15 km käsittävine 
kävelyteineen. Keukenhof on alun alkaen ollut keittiöpuutarha, jossa on viljelty keittiössä käytettäviä 
maustekasveja. 

Yhteinen lounas Keukenhofissa. Paluu Amsterdamiin iltapäivällä ja loppupäivä omaa aikaa. Tekemistä ja 
näkemistä riittää!  

Oletko koskaan miettinyt, millaista on elää asuntolaivassa keskellä Amsterdamia? Voit käydä tutustu-
massa erääseen asuntolaivaan. Vaikkakaan laivaa ei enää käytetä kenenkään kotina, näyttää siltä, kuin 
asukkaat voisivat hetkenä minä hyvänsä tulla kotiin kahville.  

19.4., tiistai  
Aamiaisen jälkeen tutustumme Amsterdamiin jalkaisin oppaamme kanssa. Käymme joissakin tyypillisissä am-
sterdamilaisissa ja hollantilaisissa kohteissa, joita esitellään seuraavassa. Päivän aikana kävelemme kauniissa 
keskustassa kanaalien varsilla. Kierroksen jälkeen omaa aikaa yhteiseen illalliseen asti. Jokainen saa kanaali-
laivoille päivän Hop-on-hop-off -lipun, jolloin omalla ajalla voi myös kätevästi liikkua paikasta toiseen.  

Oudezijds Voorburgwal on Amsterdamin vanhin kanava; se on kaivettu vv. 1342–1380. Damstraatin va-
semmalla puolella olevalla puolella asuivat varakkaat perheet, jotka usein pukeutuivat samettiin. Suurin 
osa rakennuksista on ensitöity alkuperäiseen ulkoasuunsa. Kaunis esimerkki on *Huis aan de drie grach-
ten’ (Kolmen kanavan talo), Oudezijds Voorburgwalin varrella.  

Our Dear Lord in the Attic (ent. Museum Amstelkring) kuuluu Amsterdamin vaalituimpiin museoihin. 
Museon erityinen ilmapiiri yllättää kävijän. Tämän porvaristalon ullakko kätkee salaisen katolisen kir-
kon, joka tunnetaan nimellä Ons' Lieve Heer op Solder (Our Dear Lord in the Attic). Se on alkujaan ra-
kennettu v. 1663, kun katoliset menettivät uskonnonvapautensa. Muiden aarteiden lisäksi rakennuksessa 
on mm. raskaita hollantilaisia huonekaluja ja kaksi Delftin posliinilla kaakeloitua keittiötä. Rakennuksen 
alemmat kerrokset otettiin museokäyttöön v. 1888; tänään siellä on mm. kirkkohopeita ja maalauksia ja 
uskonnollisia teideteoksia. Rakennus sijaitsee Oudezijds Voorburgwalin varrella. 
Coster Diamonds Amsterdam. Jo 1500-luvulta lähtien Amsterdam ja timantit ovat kuuluneet yhteen. 
Vuosisatojen kokemus ja erityisosaaminen ovat tehneet kaupungista timanttien tuotannon ja kaupan 
keskuksen. V. 1840 toimintansa aloittanut Coster Diamonds on eräs vanhimmista yhä toiminnassa ole-
vista timanttihiomoista. Coster Diamond on saanut vuosien varrella myös kunnian kiillottaa maailman-
kuuluja timantteja (mm. “Koh-I-Noor”). Tutustumiskierroksen aikana tutustumme timanttien työstä-
miseen ja hiontaan. Kierroksen jälkeen näyttelytilassa mahdollisuus katsella laajaa timanttikokoelmaa, 
jossa myös isoja yli 1.00 karaatin kiviä. Tiloista löytyy myös kahvila sekä myymälä.  

Yhteinen illallinen. 

20.4., keskiviikko 
Aamiaisen jälkeen on vuorossa pari maailmankuulua mu-seota. Lähdemme jalkaisin hotellin lähellä sijait-
sevaan Rijksmuseumiin ja van Gogh -museoon.  

Amsterdamin päätaidegalleria Rijksmuseum eli Valtionmuseo kuuluu maailman suurimpiin taidemuseoi-
hin. Sen suojista löytyy erityisen paljon kulta-ajan maalareiden kuten Frans Halsin, Rembrandtin ja Ver-
meerin töitä, mutta myös paljon muuta, etenkin valokuvia ja aasialaista taidetta. Täällä voit nähdä mm. 
Rembrandtin Yövartijan (de Nachtwacht), nukketalon vuodelta 1676 ja Delftin posliinia. Valtionmuseon 
yh-deksän vuotta kestänyt remontti valmistui v. 2012. Rijksmuseum sijaitsee Museumplein-alueella, jolla 
sijaitsee paljon muitakin museoita. 

Vincent van Gogh on yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä taidemaalareista. Vaikka hänen maalauk-
sensa eivät saaneet aikanaan suosiota, kuolemansa jälkeen häntä on pidetty ja edelleen pidetään yhtenä 
tärkeimmistä eurooppalaisista kuvataiteilijoista. Hänen teoksillaan oli suuri vaikutus ekspressionismiin, 
fauvismiin ja varhaiseen abstraktin taiteen syntyyn, kuten myös merkittävään osaan 1900-luvun taitees-
ta. Van Gogh teki lähes 900 maalausta ja 1.100 piirustusta kymmenen vuoden aikana, minkä jälkeen hän 
sairastui psyykkisesti. Suurin kokoelma hänen töitään on van Gogh -museossa Amsterdamissa ja toiseksi 
suurin Kröller–Müller -taidemuseossa Hollannin Otterlossa. Useat van Goghin työt kuuluvat kaikkien 
aikojen kalleimpiin maalauksiin. 

Omaa aikaa yhteiseen läksiäisillallseen. 
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21.4., torstai 
Aamiaisen jälkeen lähdemme bussillamme Delftin kaupunkiin (n. 60 km). Täällä nautimme aamupäiväkahvit; 
sen jälkeen tutustumme hollantilaiseen porsliiniin, sen historiaan ja valmistukseen.  

Delft sai kaupunkioikeudet jo vuonna 1246, ja pitkän historiansa ansiosta se onkin nykyään eräs Hollan-
nin kauneimmista ja idyllisimmistä kaupungeista. Delft on perinteisesti ollut kukoistava taide- ja käsi-
työkaupunki. 1500-luvulla käsityöläiset saivat idean alkaa kopioida sinivalkoista posliinia, jota Itä-Intian 
kauppakomppania oli tuonut mukana matkoiltaan. Myöhemmin tosin halvan massatuotannon vuoksi toi-
minta loppui suurelta osin. Noilta ‘kulta-ajoilta’ vain yksi porsliinitehdas – Koninklijke Porceleyne Fles – 
on enää toiminnassa. Royal Blue -kierros aloitetaan nauttimalla kahvit hollantilaisen omenapiirakan 
kera; tämän jälkeen (englanniksi) opastettu kierros museoon ja tehtaaseen tutustuen.  

Palatessamme kohti Schipolin lentokenttää käymme vielä Clara Maria -puukenkäverstaassa ja juustolassa.  
Clara Maria on 150 vuotta toiminut maatila Amstelveenissa, Amsterdamin keskustasta lounaaseen. Vanha 
alkuperäinen tallirakennus on muutettu puukenkäverstaaksi ja juustolaksi, molemmissa tuotteet val-
mistetaan edelleen perinteisin menetelmin. Juustolassa vastalypsetty maito kootaan suureen sammioon,                       
jossa tilan Gouda-juustot saavat alkunsa; joukkoon lisätään mausteeksi vaikkapa valkosipulia, mustapip-
puria, sinapinsiemeniä, yrttejä, kuminaa jne. Kierroksen aikana mah-                        
dollisuus tietysti myös maistiaisiin.  
Puukenkäverstaalla voi nähdä koko prosessin 'halosta kengäksi', 
käsityöläisillä edelleen vanhat työkalut käytössä. Valmiita 
tuotteita – juustoja sekä puukenkiä – voi ostaa tilan matkam-
uistomyymälästä.  

Päivän aikana lounas. Kuljetus Schipoliin; suora lento Amsterdam-Helsinki klo 18.50–22.10. Helsingistä ti-
lausajokuljetus Turkuun. 

 

FAKTATIEDOT MATKASTA: 
Matkakohde:  Amsterdam 
Matkan ajankohta: 17.–21.4.2016  
Matkan hinta:  à 1.375 € jaetussa kahden hengen huoneessa (min. 30 hlö) 

Hintaan sisältyy kaikki tämä: 
  • tilausajokuljetus Turku > Helsinki-Vantaa, m/p 
  • suorat Finnairin lennot Helsinki > Amsterdam m/p turistiluokassa 
  • tilausajokuljetukset tasokkaalla turistibussilla Hollannissa ohjelman mukaan 
  • suomenkielisen oppaan mukanaolo alk. Schipol 
  • kohdeopastukset ohjelman mukaan 
  • neljä yöpymistä keskustahotellissa***+ jaetussa kahden hengen huoneessa aa-
  miaisineen 
  • kolme lounasta ja kolme illallista, osin ruokajuomineen 
  • leivoskahvit 
   • sisäänpääsyt Keukenhofiin, Our Dear Lord in the Attic -kirkkoon, Rijksmuseu-
   miin, van Gogh -museoon, Coster Diamonds -timanttihiomoon, Delftin porsliini-
   tehtaaseen, Clara Maria -juustolaan ja puukenkäverstaaseen 

Hinta ei sisällä: • ruokajuomia (ks. edellä illalliset) 
  • muita kuin edellä mainittuja retkiä, aterioita tai sisäänpääsyjä 
  • matkavakuutusta  

Lisämaksusta : • majoittuminen 1 hengen huoneessa à 260 €. Ilman huonetoveria majoittuvan 
  on maksettava yhden hengen huoneen lisämaksu. 

Hintoihimme ei lisätä laskutuslisää eikä toimisto- tai palvelumaksuja. 

HUOM! Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen 
matkavakuutus, joissa on vakuutusehtojen mukaan erikoismatkoissa kattava peruutusturva. 

Sitovat ilmoittautumiset Eeva Grönroosille, eeva.gronroos@pp1.inet.fi tai puh. 040 540 2483 (ma-pe).  
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Matkan 35 paikkaa täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun matka on täynnä, lähettää MatkaSeniorit 
varausmaksun à 250 €; matkan loppumaksu erääntyy 6 viikkoa ennen matkan alkua 

Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin.  

Pidätämme oikeuden MatkaSenioreista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. poltto-
aine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.  

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen MatkaSeniorit / Oy Kon-Tiki Tours Ltd. Yritys kuuluu Kulutta-
javiraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia mat-
kailualan yleisiä valmismatkaehtoja. 
 

 


