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Tulppaanien Amsterdam  
3.–6.4.2023

MATKAT

Tervetuloa keväiseen Amsterdamiin ihastelemaan sadunomaisia kanavamaisemia. 
Tutustumme edam-juuston kotikontuihin ja käymme pittoreskissa Volendamin 
rantakaupungissa. Vierailemme myös kauniissa Keukenhofin kukkapuistossa! 

 3.4. – Tervetuloa Amsterdamiin! 
 Finnairin aamulento Amsterda-

miin, jossa suomenkielinen opas 
on vastassa. Matkalla keskustaan 
kuulemme kaupungin mielenkiin-
toisesta historiasta ja nykypäiväs-
tä. Nautimme lounaan ja majoi-
tumme Residence Le Coin*** 
-hotelliin.

 4.4. – Kanavien Amsterdam 
 Kanavaristeily Amsterdamissa on 

aina elämys! 1,5 tunnin kanavaris-
teilyn aikana näemme keskustan 
nähtävyyksiä hieman erilaisesta 
näkökulmasta. Amsterdamille 
omintakeinen asumismuoto, kodit 
ankkuroiduissa aluksissa, avautuu 
eteemme lähietäisyydeltä. Nau-
timme laivalla maukkaan voileipä-
lounaan ruokajuomineen.  

 5.4. – Maaseuturetki Edamiin  
ja Volendamiin 

 Jacobs Hoeven juustotilalla 
Katwouden rantakaupungissa 
kuulemme juustonvalmistuksesta 
ja maistamme juustoja. Kierroksen 
jälkeen nautimme kevyen lounaan 
tilan ravintolassa. Edamin viehät-
tävässä pikkukaupungissa teem-
me kävelykierroksen. Jatkamme 

matkaa Volendamin rantakaupun-
kiin, joka on säilyttänyt omalei-
maisen charminsa jo yli 600 vuot-
ta. Volendamissa nautimme 
kakkukahvit ennen kuin palaamme 
Amsterdamiin.

 6.4. – Keukenhofin tulppaanien 
taikaa ja kotia kohti!

 Aamiainen ja huoneiden luovutus. 
Iltapäivällä tutustumme legendaa-

riseen maailman suurimpaan sipu-
likukkapuistoon, jonne syksyisin 
istutetaan 100 000 sipulia päiväs-
sä, jotta kaikki noin seitsemän mil-
joonaa kukkaa kukkisivat keväällä. 
Alueella on myös katettuja pavil-
jonkeja, joissa on vaihtuvia kukka-
näyttelyitä. Levähtää voi jossakin 
alueen kahvila-ravintoloista. Fin-
nairin iltalento Helsinkiin. 

Matkanjärjestäjä ja varaukset: OK-Matkat Oy, 09 2510 2050

Hotelli Résidence Le Coin***   
Amsterdamin keskustassa 1600-luvulta peräisin olevissa rakennuksissa 
sijaitseva modernisti sisustettu hotelli. Dam-aukio, ostoskadut ja ravinto-
lat ovat lyhyen kävelymatkan päässä. 

Finnairin lennot: 
3.4.2023 Helsinki–Amsterdam   8:10–09:45   
6.4.2023 Amsterdam–Helsinki  18:50–22:10  

Hinta: 1265 euroa/henkilö/kahden hengen huoneessa  
Hintaan sisältyy: 
Finnairin lennot, lentokenttämaksut, 3 yön majoitus, matkaohjelman mu-
kaiset 3 aamiaista ja 3 lounasta, matkaohjelman mukaiset kuljetukset, ret-
ket ja sisäänpääsymaksut, suomenkielisen oppaan palvelut.

Lisämaksusta: 
Yhden hengen huone 110 euroa, muut ateriat ja ruokajuomat kuin ohjel-
massa mainitut.

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan 
toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. 
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